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RESUMO 
 
Stalking é o termo utilizado para definir a conduta de uma pessoa que busca de forma obsessiva e invasiva contato com 
a vida pessoal de outra pessoa. O presente artigo constitui-se em uma pesquisa bibliográfica no âmbito psicojurídico 
com a finalidade de refletir sobre os aspectos psicológicos que levam à conduta persecutória após o fim de um 
relacionamento, bem como analisar os possíveis danos decorrentes dessa prática e a consequente obrigação em repará-
los. A análise psicanalítica acerca do perfil neurótico do Stalker possibilitou compreender o caráter obsessivo de sua 
conduta persecutória. No entanto, mesmo que o agente seja diagnosticado com alguma perturbação mental que lhe 
reduza a culpa pela prática do Stalking, o direito da vítima em ser indenizada pelo dano subsistirá e, consequentemente, 
acarretará na condenação do Stalker à reparação de acordo com os prejuízos causados. 
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STALKING E RESPONSABILITÀ CIVILE: BREVE ANALISI PSI COLOGICA DEL 

FENOMENO 

 
RIASSUNTO 
 
Stalking è un termine utilizzato per definire il comportamento di una persona che cerca ossessivamente il contatto della 
vita personale di un altra persona. Questo articolo è una ricerca scientifica in ambito psico-giuridico con lo scopo di 
riflettere sugli aspetti psicologici che conducono al comportamento molesto dopo la fine di una relazione, nonché di 
analizzare i possibili danni derivanti da questa pratica e il conseguente obbligo di riparazione di loro. L'analisi 
psicoanalitica circa il profilo nevrotica di Stalker ha permesso di capire il carattere ossessivo del suo comportamento 
molesto. Tuttavia anche se l'agente viene diagnosticata con qualsiasi disturbo mentale che riduce la colpa per la pratica 
della persecuzione, la vittima ha il diritto di essere risarciti dei danni, pertanto, avrà come risultato la condanna degli 
stalker per la riparazione in base al danno causato. 
 
PAROLE CHIAVE: Stalking, Analisi Psicologica, Nevrosi, Ossessione, Responsabilità civile. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O stalking pode ser definido como uma perseguição obsessiva realizada de forma invasiva e 

com intuito de obter informações pessoais de uma determinada pessoa. O agente causador desse 

fenômeno age de diversas maneiras, invadindo a privacidade da vítima, coagindo, perseguindo-a em 
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lugares que frequenta rotineiramente, fazendo com que, em alguns casos, ela tenha que restringir 

sua liberdade por se sentir ameaçada pela perseguição incessante. A razão do comportamento 

persecutório varia, podendo derivar de um amor patológico, vingança, raiva, inveja ou qualquer 

outra causa subjetiva. 

O presente trabalho constitui-se em uma pesquisa bibliográfica no âmbito psicojurídico e tem 

o intuito de refletir brevemente acerca dos aspectos psicológicos dos envolvidos no stalking, desde 

o agente causador da perturbação até a vítima do assédio, com o fim de demonstrar o caráter 

intencional do agente, os possíveis danos decorrentes de seu comportamento e a consequente 

obrigação em reparar os prejuízos causados.  

A análise do fenômeno do ponto de vista psicológico e jurídico impossibilita uma reflexão 

pormenorizada de todos os aspectos psicológicos envolvidos para que a leitura não se torne 

exaustiva. Este artigo tem foco nos casos de perseguição pós-ruptura de relacionamento, em que a 

parte rejeitada, devido a uma neurose obsessiva, inicia um contato insistente na busca de reatar o 

relacionamento. 

Os estudos acerca do stalking são muito recentes e, por ser um fenômeno complexo e 

multifacetado, ainda comporta discussões doutrinárias pelos estudiosos da psicologia e do direito. 

Sendo assim, a presente reflexão acerca dos fatores psicológicos envolvidos no stalking e da 

responsabilização pela conduta persecutória abre margem para novos estudos, tanto na área 

psicológica quanto na área jurídica, a fim de buscar melhores soluções no tratamento desse 

fenômeno. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE STALKING 

  

 Stalking é o termo utilizado para definir a conduta de uma pessoa – stalker – que busca de 

forma obsessiva contato com a vida pessoal de outra pessoa. O agente invade, repetidas vezes, a 

rotina e a privacidade do outro, tornando-se uma ameaça constante. 

Na maioria dos casos não há violência física, apenas psicológica, pois a pessoa assediada se 

sente exposta e ameaçada. Os comportamentos persecutórios são de difícil delimitação, são 

condutas diversificadas e comuns como telefonemas, e-mails, frequentação de lugares rotineiros, 
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entre outros meios que envolvem sempre uma insistente intrusão à vida privada do outro, sendo que 

este pode se sentir prejudicado devido à necessidade de um conjunto de comportamentos evitativos 

para fugir do assédio. (COSTA & SOARES, 2017) 

 De acordo com Stival (2015) há várias definições de tipologias de stalker, sendo as mais 

comuns: o eretomaníaco, o obsessivo simples e o obsessivo amoroso. O tipo eretomaníaco tem uma 

fixação por determinada pessoa com quem nunca teve uma relação anterior, “a erotomania é uma 

alteração que leva o indivíduo acreditar que o outro está apaixonado por si” (pag. 13); esse tipo é 

encontrado frequentemente nos casos envolvendo figuras públicas. O stalker obsessivo amoroso 

assemelha-se ao erotomaníaco, no entanto, encontra-se obcecado pela outra pessoa, não por 

acreditar que ela o ama, mas devido aos pensamentos obsessivos sobre ela. Por fim, o tipo 

obsessivo simples refere-se àquele que já teve um relacionamento anterior com a vítima, mesmo 

que tenha sido apenas de amizade. Este é o tipo de maior prevalência, pois o fim da relação pode 

não ser aceito por uma das partes e esta dar início a comportamentos incessantes na tentativa de 

reatar o relacionamento. 

A maioria dos casos de stalking ocorre pela internet ou tiveram uma contribuição significativa 

desta. A internet tem o ponto positivo de facilitar a comunicação das pessoas, mas o anonimato dos 

utilizadores pode ser usado de forma negativa para vigiar e invadir a vida privada de terceiros. Essa 

modalidade de perseguição através de redes sociais, e-mails ou outra tecnologia computadorizada é 

chamada de cyberstalking. A comunicação eletrônica permite que os usuários assumam 

características de identidade que não são suas, facilitando o assédio; assim, o stalker pode agir 

livremente sem medo de ser descoberto. (CARVALHO, 2011)  

O uso da internet pode facilitar a busca de informações sobre outras pessoas, por isso torna-se 

uma útil ferramenta para seguir os passos da vítima que inocentemente compartilha em redes sociais 

seus dados pessoais e sua rotina diária. Com base no conteúdo obtido, o agente pode tentar um 

contato pessoal indesejado, chantagear, ameaçar ou denegrir publicamente a imagem da outra 

pessoa. 

A motivação que dá origem ao comportamento persecutório pode ser resultado dos contextos 

relacionais, sociais e profissionais a que a pessoa está envolvida. Desse modo, pode abranger uma 

possibilidade imensa de alvos. O stalker relacional pode ser motivado por uma rejeição amorosa ou 

pela tentativa de estabelecer uma relação romântica a partir de uma relação de amizade. O 

preconceito, por sua vez, é um motivador do stalking social; nesse caso os homens homossexuais 

são alvos comuns devido à discriminação em relação à sua orientação sexual. A perseguição no 



 

 

Anais do 15º Encontro Científico Cultural Interinstitucional e 1º Encontro Internacional - 2017 
ISSN 1980-7406 

âmbito profissional pode ser motivada por inveja ou raiva ocasionada pela concorrência laboral. 

(MATOS, et.al., 2011) 

O stalking é um fenômeno antigo e socialmente aceito, pois os comportamentos de assédio 

são relativos aos de uma pessoa apaixonada.  Nas palavras de Stival (2015, pag. 10): “O stalking 

não é um fenômeno emergente e sim uma conduta há séculos existente, mas que sempre foi aceita e 

reforçada no seio da sociedade, com fundamentos nos ideais de romantismo e paixão.” O que torna 

o comportamento preocupante e reprimido juridicamente são a repetição e a duração prolongada 

que extravasam a normalidade e podem prejudicar o outro. Em alguns casos podem ocorrer 

ameaças diretas e violência física na intenção de iniciar ou manter um relacionamento, sendo que 

estas condutas são tipificadas penalmente. 

Segundo Matos (2011), os elementos estruturais que caracterizam o Stalking – padrão de 

comportamento, intenção do stalker e as consequentes implicações da sua conduta – tornam o 

fenômeno complexo e multifacetado. Conforme visto, de acordo com o contexto inserido, muitas 

são as motivações que podem levar um indivíduo a perpetrar ações de assédio persistente contra 

outra pessoa, desde uma perturbação psicológica, até por uma rejeição amorosa. Neste trabalho 

procuraremos evidenciar os casos em que a conduta persecutória decorre de uma perturbação 

psicológica denominada pela psicanálise como neurose obsessiva. 

 

 

2.2 A CONDUTA DO PERSEGUIDOR SOB O ENFOQUE PSICANALÍTICO DA NEUROSE 

OBSESSIVA. 

 

 Os desejos românticos de uma parte podem não corresponder ao da outra e, nesse caso, 

poderá haver o afastamento ou o rompimento se a relação já tiver sido iniciada. Após o fim de um 

relacionamento, há quem se conforme ou quem busque novas formas de reatá-lo. Na tentativa de 

aceitação o individuo pode tentar formas comuns de sedução e se afastar no caso de insucesso ou 

pode persistir incessantemente. A conduta persecutória que caracteriza o stalking é motivada por 

características intrínsecas ao sujeito. Para melhor compreender esse fenômeno, faz-se interessante 

inicialmente refletir acerca dos aspectos psicológicos vivenciados pelo sujeito perseguidor a fim de 

entender o caráter intencional de suas ações e sua possível responsabilização por elas. 

O comportamento ameaçador do agente, perpetuado através da repetição incessante de atos, 

pode ser definido como uma obsessão neurótica derivada do que chamamos de “amor patológico”. 
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A vivência distorcida e prejudicial da emoção amorosa define o amor patológico. A paixão gera no 

indivíduo um sentimento de prazer intenso e pensamentos obsessivos relacionados ao ser 

enamorado. Quando essas características comportamentais dominam a vida do indivíduo, a paixão 

sentida pode dar lugar a um amor passional e doentio. Nesta fase, o indivíduo tem extremo receio 

de perder o objeto amado e, devido ao desejo possessivo sobre essa relação, tende a elaborar 

estratégias que visem proteger a relação amorosa de interferências externas ou internas que possam 

vir a prejudicá-la. As situações prejudiciais imaginadas podem ser desde intromissões de terceiros 

até o desinteresse do outro parceiro. (LINO, 2009) 

Matos (et. al. 2011) discorre que, na maioria dos casos, a perseguição começa após o fim de 

um relacionamento em que a parte insatisfeita com o desfecho da relação busca restabelecê-la.  O 

ex-namorado ou companheiro se utiliza de comportamentos invasivos como o envio de inúmeras 

correspondências, telefonemas, mensagens e busca de contato pessoal para assediar 

incessantemente a outra parte e, assim, aliviar a própria angústia interna.  

O stalking pode ser definido como uma neurose em que a dúvida é causadora de sofrimento 

psíquico contínuo e os comportamentos compulsivos de perseguição são os meios de defesa 

encontrados para amenizar esse sofrimento. O stalker, por receio de a pessoa amada encontrar outra 

ou por algum outro motivo esquecê-lo, procura constantemente vigiá-la. Acredita que se não agir 

dessa forma não conseguirá lidar com a dúvida que o atormenta e poderá perder o ser amado. 

O neurótico sofre com conflitos intrapsíquicos que prejudicam suas relações interpessoais. 

Diferentemente da psicose, onde se perde o contato com a realidade, na neurose ocorre a fuga da 

realidade como mecanismo de defesa para evitar a angústia.  

O neurótico permanece sadio enquanto a sua necessidade de amor está sendo satisfeita por um 

objeto real no mundo externo, ou seja, enquanto as relações com o outro lhe parecem favoráveis. A 

patologia tem início assim que o estimado objeto é ameaçado ou afastado dele. Sendo assim, a 

felicidade e o equilíbrio interno coincidem com a saúde e a normalidade do sujeito, ao passo que, a 

infelicidade, derivada de conflitos intrapsíquicos que prejudicam as relações com outras pessoas, 

define a neurose. (JORGE, 2010) 

  Segundo a definição psicanalítica freudiana, as neuroses não têm causa orgânica específica 

e são expressões do embate entre desejos inconscientes que não puderam ser realizados; por esse 

motivo, causam sintomas de ansiedade e mal-estar. No caso do stalking, os pensamentos obsessivos 

acerca do outro se definem como neuroses em que o estado afetivo do indivíduo afetado é de 

apreensão e ansiedade e, ante a angústia desencadeada por esses pensamentos, ele adota 
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determinados comportamentos como a perseguição incessante ao alvo de seu interesse. Convêm 

destacar que, o próprio perseguidor pode se dar conta da falta de fundamento dos seus pensamentos 

e atitudes quando a examina em condições de tranquilidade, pois não houve fuga da realidade como 

ocorre com as psicoses. (PAIM, 1993) 

 A neurose obsessiva causadora do stalking não é sinônima de transtorno obsessivo-

compulsivo, conforme demonstra Nunes: “O transtorno obsessivo-compulsivo, diferentemente da 

neurose obsessiva, seria, assim, uma doença do escrúpulo, e não da dúvida, sendo as ameaças 

sentidas mais de dentro de si mesmo do que de fora, do espaço social.” (2012, pag. 906) 

A causa do comportamento compulsivo de perseguição são os pensamentos obsessivos que 

envolvem o ser enamorado e causam uma intensa dependência emocional. O ser apaixonado sofre 

com variações de humor, passando do êxtase ao desespero conforme observa as reações positivas 

ou negativas do outro. Dessa obsessão surge o ciúme como mecanismo de defesa na tentativa de 

proteger a relação. O excesso desses sentimentos faz com que o indivíduo tome atitudes 

inadequadas que vão além da busca de contato; podendo vir a denegrir, ameaçar ou agredir, pois 

acredita que desse modo irá conservar ou restabelecer a ligação com o outro.  (LINO, 2009) 

Almeida (2010) discorre acerca da relação do obsessivo com o ser amado: “O obsessivo não 

admite perder, ao mesmo tempo que não tem limites na relação com seu objeto de amor” (pag. 54). 

O obsessivo precisa ser tudo para o ser amado e para que isso ocorra o outro não pode estar em 

condições de desejar. O desejo de seu objeto amado pode não corresponder as expectativas, por esse 

motivo busca anulá-los e impor-lhe os seus, mesmo que para isso precise forçar o contato com o 

outro. Na visão do stalker ele é insubstituível e a perseguição fará com que não perca sua posição de 

complementação do outro. 

Matos (2011) esclarece que, qualquer pessoa pode ser vítima de stalking, no entanto, as 

mulheres são descritas como um grupo particularmente vulnerável, visto que há a prevalência de 

stalkers masculinos. Essa característica se deve a um fator histórico cultural de dominação sobre o 

feminino. Nesse contexto, a mulher é vista como subordinada aos interesses do homem, em uma 

relação meramente objetal, em que ele tem controle sobre ela e pode gerenciar todos os seus 

comportamentos.  

Os fatores históricos e culturais podem influenciar a neurose, conforme destaca Nunes (2012, 

pag. 906): 

 

A neurose obsessiva seria uma doença da dúvida e surge em um momento onde a 
culpabilidade se torna um organizador moral no centro da economia psíquica. 
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Transformações históricas vêm ligadas a ideais de construção da pessoa e, com essas, 
diferentes formas de individualismo produzem formas distintas de objetivação da mente e 
de afetação psíquica. 

 

A cultura patriarcal disseminada ao longo da história se torna uma forte influência para o 

comportamento dominador masculino. A sociedade está acostumada com esse padrão, tanto que 

apenas recentemente passou a considerar a conduta de perseguição como sendo juridicamente 

reprovável. A partir desse padrão social, o homem também não vê sua conduta como algo ofensivo. 

O estudo de características históricas envolvidas no fenômeno do stalking não é o foco deste estudo, 

por esse motivo não adentraremos na análise específica desse ponto. 

 O DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) não utiliza o termo 

neurose obsessiva, mas caracteriza esse tipo de perturbação mental como Transtorno de 

Personalidade Obsessivo-compulsiva. As obsessões são definidas como ideias, pensamentos, 

impulsos e imagens persistentes que causam intenso sofrimento e ansiedade. As compulsões ou 

rituais, por sua vez, são os comportamentos de resposta às obsessões, cujo objetivo é evitar ou 

reduzir a ansiedade ou sofrimento. Esse transtorno não compromete a capacidade de entendimento 

do indivíduo e por isso não induz a inimputabilidade. Porém, o individuo apresenta um estado 

emocional perturbado que poderá ser causa de redução de pena devido ao agente não ser 

inteiramente capaz de determinar-se de acordo com o entendimento da ilicitude de sua ação. 

(FERRÃO, 2007)  

 

 

2.2 ASSÉDIO PERSISTENTE E OS IMPACTOS À VIDA DA VÍTIMA. 

 

O stalking é verificado com a intrusão e persistência de comportamentos perturbadores para a 

vítima. Os atos persistentes e imprevisíveis de assédio têm efeitos negativos e penalizantes à sua 

saúde física e mental, impactando em seu bem-estar emocional e estilo de vida.  

A pessoa assediada se vê frequentemente obrigada a ajustar sua rotina diária para evitar o 

contato com o outro, perdendo o controle sobre sua vida e sentindo-se cada vez mais vulnerável e 

amedrontada, pois o assédio é persistente, não decorre de um único comportamento ou 

acontecimento, mas por várias condutas e situações repetidas, persistentes e imprevisíveis. 

De acordo com pesquisa realizada por Stival (2015) o terror vivenciado pela vítima é 

referenciado aos atos de perseguição, ameaças, investigação à vida particular, possível 

apoderamento ou roubo de objetos pessoais, invasão da propriedade, agressão, insistência de 
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encontro, entre outros. Desse modo, os cargos que demandam maior contato social e que dispõem 

de uma rotina fixa tornam-se mais vulneráveis ao assédio persistente do stalker. Assim como, as 

mulheres que buscam o fim do relacionamento por viverem uma história de abuso e maus-tratos são 

comumente vítimas de perseguição do então companheiro, pois este já apresenta características 

agressivas e invasivas e considera ter domínio sobre ela. 

As vítimas que já mantiveram algum tipo de relacionamento com o stalker sofrem mais com a 

conduta persecutória. O anterior envolvimento possibilitou o conhecimento prévio do perseguidor e 

de suas atitudes ameaçadoras. Nesse sentido, Pereira (2014, pag. 9): 

 

As vítimas experienciam muitas condutas abusivas ao longo da sua vida, estando o 
risco de homicídio bem presente nesta tipologia de vítimas, bem como a reincidência e 
persistência das condutas de stalking, Nestes casos, o stalking pode ser fruto de um 
prolongamento da violência existente no relacionamento entre stalker e vítima, daí que, a 
vítima declara que o único fim do seu sofrimento é o término da relação amorosa. 

 

 O término da relação pode ser o meio de escapar das atitudes abusivas do parceiro, no 

entanto, muitas mulheres temem a atitude do parceiro após a separação e por isso continuam o 

relacionamento. As que optam pelo fim da relação precisam mudar toda a sua rotina e seus contatos 

para escapar da perseguição e ameaças. 

A consequência psicológica da perseguição incessante do stalker depende de como cada 

vítima experiencia o assédio, tendo assim diferentes sintomatologias conforme o dano causado a 

ela. Para exemplificar esse aspecto, citamos a pesquisa americana desenvolvida por Cupach e 

Spitzberg (apud Lima, 2010), em que analisaram o perfil das vítimas mais comuns e referiram 11 

categorias de danos que podem ser vivenciados por elas: 

 

1 – Gerais que afectam a vida da vítima; 2 – Comportamentais, que levam a vítima a 
alterar a sua rotina; 3 – Afectivos, em que se verifica impacto na vida emocional; 4 – 
Cognitivos, como a perda de confiança; 5 – Físico/Fisiológicos que pode levar a distúrbio 
do sono ou alimentares; 6 – Sociais, com a diminuição das suas relações interpessoais; 7 – 
Recursos, em que pode atrapalhar o exercício de sua profissão e consequentemente seu 
rendimento; 8 – Espirituais, podendo perder a fé; 9 – Sociedade, com a percepção dos 
riscos de violência; 10 – Ambivalentes, visto que há um embate entre a romantização e a 
sua responsabilização pelo que vem ocorrendo e 11 – Mínimos, em que há uma ausência de 
efeitos negativos na vítima. 

 

 Em outro estudo americano relacionado ao tema, Brewster (1998) concluiu que a grande 

maioria das vítimas, cerca de 99%, sofreram uma redução em sua qualidade de vida por 
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consequência das condutas invasivas e ameaçadoras dos ex parceiros. Este resultado corrobora com 

a tese de que o maior sofrimento é vivenciado por quem já teve um relacionamento com o stalker.  

 O stalking perpetrado através das redes sociais, chamado ciberstalking, é uma forma 

silenciosa, porem não menos amedrontadora dessa prática. O indivíduo que age desse modo é 

motivado à perseguição por acreditar que, por não ter nenhum contato físico com a vítima, o seu 

comportamento não é ameaçador. No entanto, mesmo inexistindo ameaça física direta, o 

ciberstalking é altamente danoso por causar sofrimento psicológico, afetando desde a tranquilidade 

até a saúde mental da pessoa perseguida.  

Pereira (2014) chama a atenção para as consequências traumáticas a que a vítima de 

ciberstalking pode estar submetida, tais como: distúrbios do sono e alimentares, estresse, sensação 

de estar sendo vigiado o tempo todo, pesadelos constantes, sensação de insegurança. Os efeitos 

podem ser tão negativos, dependendo do tipo de sentimento vivenciado, que a vítima pode chegar a 

pensar em cometer suicídio.  

Os danos físicos e psicológicos podem acarretar novos prejuízos, de cunho econômico. Do 

assédio podem advir custos, dado que as vítimas poderão se ver obrigadas a uma série de atitudes, 

como: buscar ajuda psicológica, utilizar-se de medicamentos para o alívio de sintomas como 

ansiedade e depressão, mudar de telefone, residência ou trabalho, investir em tecnologias de 

proteção, limitar suas atividades sociais e rotas habituais. Em casos extremos, a vítima pode até 

mudar de nome ou aparência para fugir da perseguição. (CARVALHO, 2011) 

 

 

2.3 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

O stalking pode gerar a obrigação de assumir as consequências jurídicas do assédio 

persistente e intrusivo. A prática de um ato ilícito pode ter reflexos na esfera cível ou penal, 

conforme os danos individuais ou sociais decorrentes da conduta. 

No âmbito penal, a conduta de perseguição que visa constranger, intimidar, humilhar ou 

causar qualquer outro malefício, pode ser enquadrada como perturbação da tranquilidade disposta 

no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, considerada de menor potencial ofensivo; ainda 

poderia, diante do caso concreto, ser enquadrada como ameaça, na forma do art. 147 do Código 

Penal.  No entanto, a simples e mera imposição de pena ao agente não repara os danos causados à 
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vítima; é necessário buscar na esfera cível uma forma de amparar os bens jurídicos ofendidos, 

reparando o prejuízo causado. Conforme leciona Pereira (2011, pag. 11):  

 

Como sentimento social, a ordem jurídica não se compadece com o fato de que uma 
pessoa possa causar mal a outra. Vendo, no agente um fator de desequilíbrio, estende uma 
rede de punições com que procura atender as exigências do ordenamento jurídico. Essa 
satisfação social gera a responsabilidade criminal. Como sentimento humano, além do 
social, a mesma ordem jurídica repugna que o agente reste incólume em face do prejuízo 
individual. O lesado não se contenta com a punição social do ofensor. Nasce daí a ideia de 
reparação civil. 

 

De acordo com Venosa (2009), a Lei de Aquilia tem suma importância histórica para o 

instituto de reparação civil. O advento dessa lei “possibilitou atribuir ao titular de bens o direito de 

obter o pagamento de uma penalidade em dinheiro de quem tivesse destruído ou deteriorado seus 

bens” (2009, pag. 17), bem como, trouxe a inovação de aplicação de multa proporcional à culpa do 

agente. No entanto, a partir da Idade Moderna o fundamento da responsabilidade civil passou a ser 

o dano causado e não a culpa do agente. 

O dano decorrente do stalking se configura quando o stalker invade a esfera de privacidade de 

outra pessoa, perturbando-a através de vários atos, táticas e meios que abusam ou violam 

repetidamente seus bens jurídicos legalmente protegidos, causando-lhe danos e gerando ao stalker a 

obrigação de indenizá-la devido ao ato ilícito praticado contra ela. A indenização tem função 

dúplice – compensatória e punitiva –, com o fito de reparar o dano e reprimir o agente. (COSTA & 

SOARES, 2017) 

O ato ilícito praticado pelo perseguidor pode possuir dois elementos: o abuso de direito e a 

violação de direito, condutas enquadráveis respectivamente nos arts. 187 e 186, ambos do Código 

Civil. O abuso de direito consiste no abuso da prática de um ato que seria juridicamente permitido 

se o agente não contrariasse a boa-fé, a moral, os bons costumes e os fins econômicos e sociais da 

norma. Como exemplos de atos dessa natureza, podemos citar: Ligações e mensagens excessivas, 

presentes não solicitados, telegramas, espera da passagem da vítima por determinado lugar, entre 

outros. A violação de direito, por sua vez, ocorre quando o agente viola direitos garantidos 

constitucional e legalmente à vítima. Os bens jurídicos comumente violados são: a intimidade e a 

vida privada, a honra e a imagem, a vida e a saúde, e, a liberdade. (COSTA & SOARES, 2017) 

Conforme exposto, a responsabilidade civil do agente deriva de sua conduta violadora de 

direitos e, consequentemente, causadora de danos a outrem. 
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De acordo com Cavalieri Filho (2000) dano é um dos elementos essenciais para a 

caracterização da responsabilidade civil. Não haverá a necessidade de indenizar ou ressarcir se não 

houver nenhum prejuízo á vítima. Poderá haver responsabilidade sem que haja culpa, no entanto, 

não haverá responsabilidade sem dano, conforme fica claro da leitura do art. 944 do Código Civil. 

Nesse sentido, o Cavalieri Filho ressalta: 

 

Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa 
para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização, 
sabemos todos, é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se 
encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda 
evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum praticamente a todos os 
autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo, mas também, determinadamente 
do dever de indenizar. (2008, pag. 71) 

 

Costa (2004) relata que há dois tipos de danos tutelados pelo ordenamento civil brasileiro, a 

saber, dano patrimonial e extrapatrimonial. Os danos patrimoniais lesam bens que integram o 

patrimônio da vítima, enquanto que os extrapatrimoniais não refletem negativamente no patrimônio, 

mas causam danos morais devido ao sofrimento ocasionado pela situação provocada por terceiro. 

No caso do stalking, a responsabilidade do agente pelos custos da vítima com as mudanças de 

rotina para fugir ou se proteger do assédio e, também, os prejuízos ocasionados pelo baixo 

rendimento laboral em decorrência de condições psicológicas derivadas da perseguição, são 

exemplos de reparação de danos materiais. A reintegração da parcela perdida do patrimônio da 

vítima é o objetivo da reparação do dano material. O prejuízo deve ser devidamente comprovado, só 

assim o magistrado poderá ordenar que o perseguidor promova a reparação ao status quo ante ao 

assédio. (COSTA & SOARES, 2017) 

A maioria dos casos de stalking envolvem danos morais - também conhecidos como danos 

existenciais - e violam a dignidade humana, o ser humano e seus direitos de personalidade contidos 

na Constituição Federal. A vítima desse tipo de dano não busca a indenização como fim de 

reparação de seu sofrimento, mas com o intuito de aliviar parcialmente as consequências dessa 

ofensa. Nesse contexto, os operadores de direito devem avaliar o caso com cautela, utilizando-se da 

sensibilidade para mensurar a aflição. (NETO, 2012) 

Costa e Soares (2017, pag. 90) citam exemplos de situações que ensejam danos morais no 

caso de Stalking: 

 

Medo, culpa, hipervigilância, desconfiança, sensação de perigo iminente, 
sentimentos de abandono, desânimo, confusão, falta de controle, comportamentos de 
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evitamento, perturbações de ansiedade, como Perturbação de Stress Pós-Traumático 
(PSPT), depressão, tentativas de suicídio, aumento do consumo de medicação ou 
automedicação, aumento do consumo de álcool/tabaco, vinculação de notícias e fotos 
íntimas ou falsas, injúrias, calúnias, difamações, entre muitos outros ônus são 
consequências arcadas pela vítima de perseguições e merecem serem reparadas e 
ressarcidas em sua integralidade. 

 

 Para finalizar, convêm ressaltar que, assim como no caso de danos materiais, o magistrado 

deverá analisar todas as provas trazidas à juízo a fim de verificar se os danos extrapatrimoniais 

merecem ser tutelados civilmente e, em caso positivo, mensurar os danos morais, fixando a cabal 

indenização. 

 

 

2.3.1 A Responsabilidade Civil nos casos de neurose. 
 

 O stalker neurótico-obsessivo apresenta uma perturbação mental que pode modificar a 

juridicidade dos seus atos. O art. 26 do Código Penal disserta sobre a imputabilidade do agente 

acometido por doença mental: 

 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

 Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em 
virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento.  

 
No direito civil a imputabilidade do agente incapaz importa menor relevância, conforme 

dispõe o art. 928 do Código Civil: “O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas 

por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.” 

Da análise desse instituto extrai-se que mesmo que o agente seja considerado incapaz, ainda 

subsistirá a obrigação de reparar o dano causado; este é um direito da parte prejudicada. A 

indenização em responsabilidade civil tem caráter dúplice, de compensar o dano e, ao mesmo 

tempo, punir o acusado. 

 Sendo assim, mesmo que após o fim do relacionamento o neurótico obsessivo seja 

diagnosticado com Transtorno de Personalidade obsessivo-compulsiva ou outra perturbação mental 

que enseje a perseguição, será obrigado, no âmbito cível, a reparar o dano. Em contrapartida, na 

esfera penal sua pena poderia ser reduzida, de acordo com a averiguação de semimputabilidade; ou 
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mesmo, elevada diante de sua periculosidade comprovada; foi neste sentido, inclusive, a primeira 

decisão do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o caso, fixando que:  

 

As condutas do paciente, consistentes em incessante perseguição e vigília; de busca 
por contatos pessoais; de direcionamento de palavras depreciativas e opressivas; de limitação 
do direito de ir e vir; de atitudes ameaçadoras e causadoras dos mais diversos 
constrangimentos à vítima, aptos a causarem intensa sensação de insegurança e 
intranquilidade, representam o que é conhecido na psicologia como stalking, o que confirma 
a instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do paciente, aptos a justificar a 
elevação da basal, inexistindo teratologia ou ilegalidade a ser reparada. 

 

No sentido de responsabilização civil do stalking, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já 

decidiu: 

 

Civil. Responsabilidade civil. Danos morais. Stalking. Ação indenizatória. Abuso de 
direito. Assédio moral e psicológico. Rompimento de relacionamento amoroso. União 
estável. Constituição de novo vínculo afetivo pela mulher. Ex-companheiro que, 
inconformado com o término do romance, enceta grave assédio psicológico à sua ex-
companheira com envio de inúmeros e-mails e diversos telefonemas, alguns com conteúdo 
agressivo. Perseguição na residência e no local de trabalho. Ameaça direta de morte. 
Condutas que evidenciam abuso de direito e, portanto, ilícito a teor do disposto no artigo 
187 do Código Civil de 2002. Tipificação da conduta ilícita do stalking. Danos morais 
reconhecidos. Indenização fixada com proporcionalidade e razoabilidade diante das 
circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

 

 A responsabilização moral passa por uma necessária construção do valor indenizatório; das 

poucas decisões que se observam no cenário jurídico, visualizam-se indenizações de baixo valor, 

demonstrando que a jurisprudência considera esse tipo de ofensa como sendo pouco danosa à 

vítima. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da neurose obsessiva enquanto causadora do stalking demonstrou que o agente não 

perdeu a absoluta capacidade de perceber a ilicitude da sua conduta, mas, devido à perturbação 

mental, pode não possuir a inteira capacidade de determinar-se conforme esse entendimento. Os 

atos do stalker neurótico decorrem da tentativa de amenizar a angústia causada pelos pensamentos 

obsessivos em torno do ser objeto de perseguição. No âmbito penal, o neurótico poderá ser 

considerado semimputável, conforme averiguação de sua condição de perturbação mental, no 

entanto, no âmbito cível, no qual a parte pleiteia a reparação de um dano, tal condição não afastaria 
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a obrigação de indenizar o prejuízo causado, pois este subsistiria indiferente de o agente ter culpa 

ou não por sua conduta. 

O stalking pode ocorrer nos mais variados contextos, mas as vítimas de assédio de ex 

companheiros são as que mais sofrem psicologicamente por já conhecerem o agente e, muitas 

vezes, por já terem vivenciado algum tipo de violência durante o relacionamento. Nesses casos, 

cabe ao magistrado averiguar o dano causado e subsistindo prejuízos, mesmo que psicológicos, 

haverá o dever de indenizar. Em contrapartida, as condutas que não causem qualquer prejuízo ao 

outro, como os pensamentos obsessivos em torno do ser enamorado e a simples busca constante de 

informações sem que haja um comportamento assedioso, não são discutidas juridicamente, pois 

prejudicam apenas o próprio perseguidor. 

Conclui-se, portanto, que a reparação é possível e necessária, mesmo que os prejuízos não 

tenham sido materiais, pois o dano causado à vítima pode ser o intenso sofrimento decorrente do 

assédio persistente. 
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