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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0014688-46.2012.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes QUITERIO 
INDUSTRIA OPTICA LTDA-EPP (OTICA SANTA LUCIA) e BENEDITO QUITERIO 
FILHO, é apelado JORGE LUIZ IVANOFF.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALVARO 
PASSOS (Presidente) e GIFFONI FERREIRA.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016

ROSANGELA TELLES

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 6799

APELAÇÃO Nº: 0014688-46.2012.8.26.0066

APELANTES: QUITÉRIO INDÚSTRIA ÓPTICA LTDA EPP E OUTRO

APELADO: JORGE LUIZ IVANOFF

COMARCA: BARRETOS

JUIZ: MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelantes que atuam na 
fabricação e comércio de material óptico (óculos, armações, lentes 
de contato, etc) e afirmam estar sofrendo difamação e perseguição 
pessoal por parte do apelado, médico oftalmologista. Alegação de 
que o profissional de medicina estaria denegrindo a imagem da 
clínica e do optometrista, bem como gerando o desvio de sua 
clientela. Fatos não demonstrados pelos elementos de prova 
constantes nos autos. Ônus que incumbia aos apelantes (art. 333, I, 
CPC/73). Ausência de comprovação da conduta ilícita do apelado, 
que apenas agiu no intuito de proteger seus pacientes. Dever de 
indenizar não caracterizado. DANO MORAL. Inexistência de 
lesão a direito de personalidade. Situação que reflete, no máximo, 
mero aborrecimento, insuscetível de reparação extrapatrimonial. 
DANO MATERIAL. Impossibilidade de indenização de dano 
eventual ou hipotético. Inteligência do art. 402 do CC. Sentença 
de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 347/355, 

cujo relatório é adotado, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação 

indenizatória ajuizada pelos apelantes, condenando-os ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade 

em 10% do valor da causa atualizado.

Inconformados, os apelantes sustentam que há elementos suficientes 

nos autos para demonstrar a ocorrência de perseguição pessoal e difamação pelo 

apelado. As declarações públicas carreadas e a prova oral convergem para tudo quanto 

alegado na petição inicial, no sentido de que o referido médico oftalmologista vem 

maculando a honra e a imagem da óptica em questão, impedindo que ela possa 

conquistar novos e possíveis consumidores. Afirmam que a indicação de 

estabelecimento específico ao paciente é proibida por lei e vem gerando o desvio de 
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seus clientes. Alegam a existência de conduta ilícita por parte do apelado, que possui 

convênio com uma clínica óptica e, além disso, comercializa lentes em seu próprio 

consultório. Aduzem a ocorrência de danos materiais, referente àquilo que deixaram de 

lucrar. Entendem, ainda, que a situação vivenciada acarretou na violação de seus 

direitos de personalidade. Pugnam pela inversão do resultado do julgamento, 

reconhecendo-se a total procedência da demanda. Buscam a reforma do decisum.

Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões 

a fls. 390/402.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi proferida 

sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Quando da interposição deste recurso, 

ainda não vigia a Lei nº 13.105 de 2015, de sorte que as disposições da legislação 

anterior devem ser observadas.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por QUITÉRIO INDÚSTRIA 

ÓPTICA LTDA-EPP e BENEDITO QUITÉRIO FILHO em face de JORGE LUIZ 

IVANOFF, aduzindo, em síntese, “que há mais de 20 anos atuam no segmento óptico 

primando sempre pela qualidade, possuindo 11 lojas. Atualmente se enquadra como 

empresa de pequeno porte, vez que seu faturamento anual é de R$ 2.400,000,00. 

Cursou optometria e especializações, estando credenciado a atuar como optometrista. 

Ocorre que os médicos oftalmologistas são contra a existência desta profissão e a põem 

como ilegal, além de denegrir moralmente os profissionais que a cursaram. O réu é 

oftalmologista e proprietário da Clínica Uniolhos, bem como exerce uma perseguição em 

desfavor dos autores que vem aumentando consideravelmente, uma vez que sempre diz 

frases aos consumidores e pacientes que denigrem a sua imagem. O requerido já 

induziu dois pacientes a proporem ação cominatória em seu desfavor. O réu chegou a 

afirmar publicamente que os produtos vendidos pela autora são 'porcarias' e que é a pior 

ótica da cidade. Raras vezes o requerido mandou devolver os óculos afirmando que as 

lentes não são da marca que prescreveu. O requerido indica a ótica de sua mulher para 

os pacientes. Ademais, o réu pratica mercantilismo, visto que oferece lentes de contato 
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que só podem ser comercializadas em ótica. O requerido obriga seus pacientes a 

comprar a marca de lentes que prescreveu, prejudicando, assim, a autora de vender 

seus produtos. O lucro da empresa autora está sendo prejudicado pela prática do réu, 

acarretando em prejuízo material”.

Daí a propositura da presente demanda, pretendendo os apelantes 

justamente a reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados em 

virtude da suposta difamação e perseguição pessoal que estaria sendo perpetrada pelo 

apelado.

Recebida a petição inicial o D. Magistrado a quo indeferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela (fls. 66) e, ao final, entendeu ser o caso de julgar 

improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS com PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA que QUITÉRIO INDÚSTRIA ÓPTICA LTDA-EPP e 

BENEDITO QUITÉRIO FILHO ajuizaram em face de JORGE LUIZ IVANOFF. 

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na fase de conhecimento, 

com fundamento no artigo 269, I do CPC. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à 

causa, corrigido desde o ajuizamento da ação. P.R.I. Transitada em julgado 

requeira a parte vencedora o que de direito em termos do prosseguimento do 

feito na fase de execução. Em nada sendo requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.

Irretorquível o r. decisum, que apreciou com maestria as questões aqui 

debatidas, baseando sua fundamentação na análise estrita das provas carreadas aos 

autos.

Com efeito, verifica-se que os apelantes que atuam na fabricação e 

comércio de material óptico (óculos, armações, lentes de contato, etc - fls. 21) e afirmam 

estar sofrendo difamação e perseguição pessoal por parte do apelado, médico 
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oftalmologista. Alegam que o profissional de medicina estaria denegrindo a imagem da 

clínica e do optometrista, bem como gerando o desvio de sua clientela.

No entanto, os fatos narrados não restaram efetivamente 

demonstrados pelos elementos de prova constantes nos autos, cujo ônus incumbia aos 

apelantes.

Como é sabido, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, consoante a regra prevista no artigo 333, incisos I e II, do CPC/73.

Na lição de Giuseppe Chiovenda, “provar significa formar a convicção 

do juiz sobre a existência ou não de fatos relevantes no processo1”. Desse modo, o 

magistrado somente pode proferir decisão de procedência com a plena certeza do direito 

que se pede.

Cândido Rangel Dinamarco adverte que há uma “importantíssima regra 

de julgamento, não escrita, mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda 

alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos ou, por 

outras palavras, fato não provado é fato inexistente2”.

In casu, os documentos carreados, os depoimentos das partes e das 

testemunhas, assim como as demais provas produzidas nos autos, não se mostraram 

suficientes a comprovar a existência de qualquer conduta ilícita do apelado, o qual 

apenas agiu no intuito de proteger seus pacientes.

Vale dizer, o apelado, enquanto profissional de medicina, tem o dever 

de zelar pela saúde de seus pacientes, adotando condutas e posturas necessárias para 

resguardar a sua integridade física e psicológica, tal como no presente caso, em que os 

alertou acerca da existência de incorreções e divergências entre a prescrição por ele 

realizada e o produto fornecido pelos apelantes.

1 Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. São Paulo: Saraiva, p.131.
2 Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 2ª Ed. São Paulo: Malheiros, p.82.
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Conforme esclareceu em audiência de instrução e julgamento, “o 

depoente como médico oftalmologista prescreve lentes ao paciente de acordo com a 

função que ele exerce e com o uso que ele vai fazer dela. Algumas lentes possuem 

maior amplitude de visão para longe ou para perto ou intermediária. (...) Quando há erro 

no grau o depoente faz a anotação na receita e devolve para a ótica que modifica a lente 

e devolve os óculos ao consultório para nova conferência. Estando correta a segunda 

lente, o depoente emite uma nova receita sem nenhuma anotação que é devolvida à 

ótica junto com os óculos e entregue ao paciente. O paciente não fica sabendo se houve 

erro na confecção das lentes, já que essa conferência é feita sem a presença do 

paciente. Alguns pacientes retornam ao consultório após a confecção dos óculos 

alegando não estar enxergando ou não ter se adaptado àqueles óculos. O depoente 

examina o paciente novamente e os óculos que ele apresenta e as vezes constata que 

não foi aquela marca de lente que prescreveu ou grau prescrito e informa ao paciente 

que haverá uma demora na adaptação que pode variar de uma semana a um mês em 

média. As vezes o depoente indaga ao paciente se ele mudou a lente prescrita e ele 

responde que fez exatamente como o depoente havia indicado. Nessa hipótese o 

depoente informa ao paciente que os óculos não foram confeccionados com as lentes 

indicadas pelo depoente. Reconhece como tendo sido emitidas pelo depoente as 

receitas que constam de fls. 34/38 dos autos e tem a esclarecer que as anotações foram 

realizadas nestas receitas provavelmente em razão do retorno dos pacientes ao 

consultório reclamando falta de adaptação aos óculos confeccionados” (fls. 245/247).

Ademais, como bem ponderou o I. Julgador monocrático, “os 

documentos de fls. 103/124 (...) comprovam a litigiosidade envolvendo a figura do autor 

Benedito Quitério Filho e sua atuação nesta cidade, tendo sido condenado ao 

pagamento de indenização por danos morais em favor de usuário da óptica de sua 

propriedade (fls. 103/104), sendo que outras ações semelhantes tramitam nesta comarca 

(fls. 107) e região (fls. 105/106), sendo que em outra ação que tramitou nesta comarca 

(fls. 108/112) houve a sua condenação ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 

em decorrência de prescrição de lentes de contato inadequadas ao problema de visão da 

paciente. (...) Todos esses documentos servem para posicionar o juízo e o julgador com 

a problemática de mútuas acusações envolvendo o autor e suas óticas e a classe dos 

médicos oftalmologistas desta região do estado”.
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Na hipótese, o apelado apenas externou sua opinião sobre o trabalho 

desenvolvido pelos apelantes, dizendo que não era do seu agrado. Não é incomum os 

pacientes pedirem uma referência acerca de prestação de serviços, ao médico. Portanto, 

realmente não se observam elementos suficientes para abalar a honra e a reputação dos 

apelantes, mormente diante desse cenário de condenações anteriores e de acusações 

mútuas, revelando uma evidente dissensão, eivada de animosidade entre as partes.

Interessante ressaltar que embora o apelado tenha demonstrado 

insatisfação com a Ótica Santa Luzia, muitos de seus pacientes não deixaram de se 

dirigir a esse estabelecimento, fato que demonstra que não havia assertividade em seus 

comentários.

Na realidade, a questão está mais para um mero dissabor 

experimentado pelos apelantes no gerenciamento do seu negócio, com falta de 

receptividade perante a comunidade médica local e a própria clientela, fato este inerente 

aos riscos do empreendimento, mas insuficiente para caracterizar a existência de dolo 

específico, capaz de macular sua honra objetiva ou subjetiva.

Em outras palavras, a situação narrada reflete, no máximo, mero 

aborrecimento vivenciado pelos apelantes, não sendo possível afirmar que, no caso 

concreto, houve lesão a direito personalíssimo ou à sua imagem. Ao menos, diante dos 

elementos colacionados, não é possível concluir pela sua ocorrência.

A propósito, ressalte-se que há situações nas quais o dano moral já se 

apresenta configurado in re ipsa, dispensando a parte de qualquer demonstração, o que 

se dá, por exemplo, com a perda de familiares, lesões corporais geradoras de 

deficiências físicas e deformidades. Contudo, não é o caso dos autos, em que a prova do 

dano era indispensável.

E, sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito da 

licitude da conduta do demandado, a verdade é que do exame dos autos conclui-se pela 

improcedência do pedido, pois que ausente a demonstração da ocorrência do dano 

extrapatrimonial invocado.
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Nesse compasso, por qualquer ângulo que se analise o panorama 

fático e jurídico, não se vislumbram elementos caracterizadores da ofensa à honra ou 

imagem dos apelantes, aptos a configurar a ocorrência de dano e autorizar o pagamento 

da indenização pleiteada.

Por fim, no tocante aos danos materiais, igualmente incabível a sua 

indenização. Isto porque, o artigo 402 do Código Civil3 estabelece que as perdas e danos 

abrangem o que “efetivamente se perdeu”, de sorte que é impossível a reparação de 

danos hipotéticos, eventuais ou presumidos.

Segundo ensinamento de Flávio Tartuce, “os danos patrimoniais ou 

materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. 

Pelo que consta nos arts. 186 e 406 do Código Civil não cabe reparação de dano 

hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra4”.

Destarte, de rigor a manutenção integral da r. sentença de 

improcedência recorrida.

Na hipótese de interposição de embargos de declaração contra o 

presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se manifestarem no 

próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos 

do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, 

entendendo-se o silêncio como concordância.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ROSANGELA TELLES

Relatora

3 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 
credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

4 Manual de Direito Civil, 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 451.
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