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Advogado : Luís Fernando Benevides Ceriani.
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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  INCONFORMISMO.
OBRA  FOTOGRÁFICA.  AUTORIA
COMPROVADA.  PROTEÇÃO  LEGAL  DA
TITULARIDADE  E  RESTRIÇÕES  AO  USO.
Arts.  7º,  VII,  28  e  28  DA  LEI  Nº  9.610/98.
NECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  E  DE
MENÇÃO  AO  NOME  DO  AUTOR  DO
TRABALHO  FOTOGRÁFICO.  EXPLORAÇÃO
DA  FOTOGRAFIA  SEM  OBSERVÂNCIA  DA
NORMA  DE  REGÊNCIA  EM  SITE.
PROVEDOR  DE  HOSPEDAGEM.  AUSÊNCIA
DE  RESPONSABILIDADE  SOBRE  AS
INFORMAÇÕES  INSERIDAS  EM  SÍTIO
ELETRÔNICO DA EMPRESA CONTRATADA.
AFASTAMENTO  DA  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  IMPOSTA  NA  SENTENÇA.
REFORMA  DO  JULGADO  NESTE  PONTO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Para que se reconheça o cabimento da indenização,
mostra-se  necessária  a  constatação  da  conduta
antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o  nexo  de
causalidade entre a conduta e o dano.

-  As obras fotográficas e as produzidas por qualquer
processo análogo ao da fotografia constituem direitos
autorais,  os  quais  proporcionam  ao  seu  titular  a
possibilidade  de  auferir  os  efeitos  patrimoniais

Apelação Cível nº 0000516-50.2012.815.0731.        1



decorrentes de obra que lhe pertence, cabendo-lhe o
direito  exclusivo  de  utilizar,  fruir  e  dispor  dela,
consoante  estabelece  o  art.  28  da  Lei  de  Direitos
Autorais.

-  Não  pode  a  fotografia  ser  divulgada  sem  a
concordância  ou  prévia  autorização  do  seu  criador,
nem  tampouco  sem  que  seja  indicada  a  autoria
correlata, como pode ser visto da redação dos arts. 29
e 79, §1º, ambos do mesmo Diploma Legal

- O provedor de serviço de internet é a pessoa natural
ou  jurídica  que  presta  serviços  de  transmissão  de
dados  na  rede  ou  como intermediária,  podendo  ser
desmembrado  em  diversos  provedores,  como  de
conteúdo, backbone, hospedagem, acesso, informação
de correio eletrônico, dentre outros..

-  De  acordo  com os  ensinamentos  de  Sebastião  de
Oliveira Castro Filho, o provedor de  hospedagem "é
um prestador de serviços que coloca à disposição de
um usuário - pessoa física ou provedor de conteúdo -
espaço  em  equipamento  de  armazenagem,  ou
servidor, para divulgação das informações que esses
usuários ou provedores queiram ver exibidos em seus
sites" (  CASTRO FILHO, Sebastião de Oliveira. Da
responsabilidade do provedor de internet nas relações
de  consumo.  In:  BRASIL.  Superior  Tribunal  de
Justiça.  Doutrina:  Edição  Comemorativa  -  15  anos.
Brasília: Brasília Jurídica, STJ, 2005. p. 167).

-  Ora,  esses  provedores  não  são  responsáveis  pelo
conteúdo das informações que exibem na rede, já que
não  tem  ingerência  sobre  os  sites,  só  podendo  ser
responsabilizado, caso, verificada a ocorrência de ato
ilícito,  este  se  recusar  a  identificar  o  ofensor  ou
interromper o serviço prestado ao agente.

-  Os  hosts  providers colocam  à  disposição  dos
usuários espaço para armazenagem de conteúdo e/ou
informação.  Isso porque é,  através do servidor,  que
ocorre a divulgação de diversos tipos de informação e
conteúdo,  já  que,  na  relação  contratual  entre  o
provedor de hospedagem e o contratante/usuário, há
somente  a  disponibilização  de  um  determinado
espaço para que este faça a exploração por meio do
World Wide Web.

-  Diante desse cenário, entendo que a recorrente não
pode  ser  responsável  solidária  pela  publicação  de
fotografia  no  site  acima  sem  fazer  alusão  ao  seu
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respectivo titular da obra e sem autorização deste.

-  Ademais,  não  houve  qualquer  comprovação  de
comunicação à apelante, seja por uma autoridade, seja
pelo  usuário,  de  que  a  fotografia  inserida  no  site
ofendia o direito autoral do promovente e deveria ser
retirada imediatamente do ar, fato este imprescindível
para  a  sua  responsabilidade  de  forma  solidária
juntamente com o seu autor ante a omissão praticada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  ATIVAWEB
DataCenter  Provedor de  Internet  Ltda  contra  a  sentença  (fls.  115/117)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, nos autos da  Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada  por Edgley  Rocha  Delgado  em  face  de Rocha  Imóveis  e
ATIVAWEB DataCenter Provedor de Internet Ltda.

Na  peça  inaugural  (fls.  02/20),  o  demandante  afirmou  que
fotografou a Estação Ciências, localizada em João Pessoa, porém se deparou
com  a  contrafação  de  sua  fotografia  sem  a  devida  autorização  e/ou
remuneração  no  site  www.rochaimoveispb.com.br,  sendo  este  endereço
eletrônico utilizado por Rocha Imóveis e registrado em nome de ATIVAWEB
DataCenter Provedor de Internet Ltda.

Ainda, ressaltou que a fotografia é considerada artística, tendo
proteção legal contra reproduções não autorizadas ou sem o nome de quem a
produziu.

Ao final, pugnou pela concessão de tutela antecipada para que
fosse  determinada  a  apreensão  do  material  publicitário,  proibição  de
reprodução das fotografias e retirada do site virtual. No mérito,  requereu a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem
como em obrigação de fazer no sentido de determinar a publicação das obras
contrafeitas em jornal de grande circulação.

Juntou procuração e documentos (fls. 21/48).

Embora  devidamente  citado,  o  promovido  Rocha  Imóveis
deixou de ofertar contestação (fls. 55).

Por sua vez, a demandada ATIVAWEB apresentou contestação
(fls. 68/79), alegando, em suma, que não há comprovação nos autos de que a
fotografia  encartada  no  sítio  virtual  é  de  propriedade  intelectual  do  autor,
porquanto não há qualquer identificação com nome ou sinal do promovente,
devendo, por conseguinte, ser considerada anônima e sem proteção em lei.
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Seguindo suas  argumentações,  asseverou que a fotografia  foi
retirada do site da Prefeitura Municipal de João Pessoa com o fim de divulgar
o local, através de suas histórias, dependências e imagens.

Ainda, defendeu que jamais utilizou o material fotográfico do
autor em publicação na imprensa, bem como que a imagem foi utilizado para
compor o seu site.

Finalmente,  sustentou  a  inexistência  de  danos  morais  e
materiais, por ausência de conduta ilícita e de proveito econômico, bem como
que, em caso de condenação, a indenização por danos patrimoniais deve se
restringir a retirada do material do ar. 

Réplica impugnatória (fls. 95/105).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 114).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
base  julgou  procedentes  os  pleitos  autorais,  através  da  sentença  de  fls.
115/117, cuja parte dispositiva passo a transcrever:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o
pedido  formulado  na  inicial,  para  condenar  os
promovidos MARCOS ROCHA – ROCHA IMÓVEIS
E  ATIVAWEB  DATACENTER  PROVEDOR  DE
INTERNET LTDA,  a  pagar  ao  autor  DE FORMA
SOLIDÁRIA indenização por danos morais no valor
de  R$  3.000,00 (três  mil  reais)  e  indenização  por
danos  materiais  no  valor  de  R$  1.500,00  (mil  e
quinhentos  reais),  adotando  como  parâmetro  as
informações  prestadas  pelo  autor  em  sua  petição
inicial, acrescido a tais quantias juros de mora 1%
(um por cento) ao mês a partir de 07 de fevereiro de
2012  (data  da  propositura  da  ação)  e  correção
monetária pelo INPC a partir da data da sentença.
Finalmente,  DETERMINO  a  imediata  retirada  do
sítio  eletrônico  do  promovido  de  quaisquer
fotografias  pertencentes  ao  acervo  de  trabalho  do
autor, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais),
até o limite do valor da condenação, DECLARANDO
extinto  o  processo  com  resolução  do  mérito,  nos
termos do artigo 269, I do CPC.
Determino que  a promovida cumpra a providência
constante no artigo 108, III,  da LDA uma vez que
não  atribuíram  o  devido  crédito  à  fotografia  do
autor.
Condeno  a  promovida  ao  pagamento  das  custas,
despesas e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% do valor da condenação”. (fls. 117).
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Embargos de declaração rejeitados (fls. 122/123).

Inconformada,  a  demandada  ATIVAWEB  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 125/134), asseverando que não restou comprovado nos autos
que a fotografia é de propriedade intelectual do apelado, já que apresentou
outros sites da WEB com foto semelhante. Ainda, sustenta que, embora a Lei
de Direitos Autorais não determine o registro da obra artística, esta deve ser
individualizada  pelo  nome ou sinal  do  autor,  sob  pena  de  ser  considerada
anônima e sem proteção legal. 

Em seguida, assevera que a obra não tem qualquer assinatura,
marca ou sinal que possa identificá-la, bem como que a fotografia foi retirada
do site da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Ainda,  defende que nunca utilizou o material  fotográfico em
publicação na imprensa, tampouco incabível indenização por danos.

Ao  final,  alega  que  o  valor  arbitrado  a  título  de  danos
extrapatrimoniais deve ser reduzido. 

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  139/153),  rogando  pela
manutenção do decreto judicial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 159/162), deixou de opinar sobre o mérito, em razão da
ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

Consoante  relatado,  pretende  a  recorrente,  através  desta
irresignação apelatória,  a reforma do julgado, sob o argumento de que  não
restou comprovado nos autos que a fotografia é de propriedade intelectual do
apelado, já que acostou ao encarte processual apenas outros sites da WEB com
foto semelhante. Ainda, sustenta que, embora a Lei de Direitos Autorais não
determine o registro da obra artística, esta deve ser individualizada pelo nome
ou sinal do autor, sob pena de ser considerada anônima e sem proteção legal. 

Em seguida, assevera que a obra não tem qualquer assinatura,
marca ou sinal que possa identificá-la, bem como que a imagem foi retirada do
site da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Ainda,  defende que nunca utilizou o material  fotográfico em
publicação na imprensa, aduzindo ser incabível a indenização por danos.
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Ao  final,  alega  que  o  valor  arbitrado  a  título  de  danos
extrapatrimoniais deve ser reduzido. 

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que,  do  conjunto  probatório
coligido  ao  encarte  processual,  constata-se  que  a  titularidade  da  obra
fotográfica  restou  devidamente  comprovada,  porquanto  a  imagem  está
disponível no acesso ao “Google”, inclusive esta ferramenta de busca indica a
origem da foto, fazendo menção ao nome do promovente (fls. 25/26).

Feitas  essas  considerações,  passa-se  à  análise  do  dever  de
indenizar.

Em se tratando de responsabilidade civil,  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejaram. 

Neste sentido, dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“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.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização,
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A Lei nº 9.610/98, em seu art. 7º, dispõe sobre a titularidade da
obra:

“Art.  7º.  São  obras  intelectuais  protegidas  as
criações do espírito, expressas por qualquer meio ou
fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível,
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(…)
VII  -  as  obras  fotográficas  e  as  produzidas  por
qualquer processo análogo ao da fotografia;” .

Da leitura atenta da norma acima transcrita, conclui-se que as
obras  fotográficas,  e  as  produzidas  por  qualquer  processo  análogo  ao  da
fotografia, constituem direitos autorais, os quais proporcionam ao seu titular a
possibilidade de auferir os efeitos patrimoniais decorrentes de obra que lhe
pertence,  cabendo-lhe  o  direito  exclusivo  de  utilizar,  fruir  e  dispor  dela,
consoante estabelece o art. 28 da Lei de Direitos Autorais.

Ademais,  não  pode  a  fotografia  ser  divulgada  sem  a
concordância ou prévia autorização do seu criador, nem tampouco sem que
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seja indicada a autoria correlata, como pode ser visto da redação dos arts. 29 e
79, §1º, ambos do mesmo Diploma Legal abaixo transcrito:

“Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa
do  autor  a  utilização  da  obra,  por  quaisquer
modalidades, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral;”.

“Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a
reproduzi-la  e  colocá-la  à  venda,  observadas  as
restrições  à  exposição,  reprodução  e  venda  de
retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a
obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.

§  1º  A  fotografia,  quando  utilizada  por  terceiros,
indicará de forma legível o nome do seu autor”.

Dito isso, constata-se que a legislação de regência estabelece
restrições na divulgação de imagem, ou seja, é necessária a autorização prévia
e expressa do respectivo autor do trabalho.

Por  outro  lado,  também  possibilita  ao  adquirente  de  obra
fotográfica efetuar reprodução de imagens, caso tenha conseguido os direitos
de  forma  regular,  ou  seja,  mediante  permissão  e  indicação  do  autor
fotográfico.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Luiz
Gonzaga Silva Adolfo, em “Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão
pública do direito autoral na sociedade da informação”:

“Tal particularidade visa justamente a estimular e a
favorecer  a  atividade  criadora  dos  homens,  a
permitir a difusão de ideias e a facilitar o acesso do
público em geral às obras intelectuais. 
E mais:  expressa claramente  que o direito  autoral
possui  conteúdo  de  natureza  diversa:  moral  e
patrimonial. Trata-se de possibilidades jurídicas que
tem o criador da obra intelectual, decorrentes de sua
titularidade  sobre  ela.  Primeiramente,  na  ligação
pessoal  que  mantém com sua obra,  pelo  chamado
direito moral do autor e, num segundo plano, pelo
privilégio de utilização, o qual se denomina direito
patrimonial  do  autor”.  (ADOLFO,  Luiz  Gonzaga
Silva.  Obras  privadas,  benefícios  coletivos:  a
dimensão pública do direito autoral na sociedade da
informação. Porto Alegre: Antonio Fabris Ed., 2008,
p. 103).

Pois bem, passo à análise da responsabilidade solidária imposta
na sentença.
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Compulsando o contrato de constituição da sociedade limitada,
denominada  AtivaWeb  DataCenter  Provedor  de  Internet  Ltda  (fls.  83/84),
consta-se que os objetos sociais serão: hospedagem na internet e provedor de
internet.

A Internet, surgida na década de 1960, é considerado o mais
importante  meio  de  comunicação  social  dos  últimos  tempos,  sendo
responsável  pelo  maior  número  de  propagação  de  informação  e  de
entretenimento do mundo.

Ao contrário da televisão e rádio,  possui características mais
favoráveis aos usuários, pois não limitam o acesso à informação em horários
pré-estabelecidos. Contudo, em virtude da razão das informações e facilidades
de acesso, ela tem se tornado alvo de práticas ilícitas, em especial, no que se
refere  ao  abuso  da  liberdade  de  expressão  e  a  afronta  aos  direitos  da
personalidade perpetrados por usuários.

O provedor de serviço de internet é a pessoa natural ou jurídica
que presta serviços de transmissão de dados na rede ou como intermediária,
podendo  ser  desmembrado  em  diversos  provedores,  como  de  conteúdo,
backbone,  hospedagem,  acesso,  informação  de  correio  eletrônico,  dentre
outros..

Assim,  o  provedor  de  serviços  online é  o  responsável  pela
conexão à Internet, ou seja, ele permite que o usuário utilize seu login e senha
para se conectar à rede.

O jurista Marcel Leonardi, ao tratar do tema, esclarece alguns
equívocos existentes acerca do conceito de provedor de serviços: “É comum a
confusão entre provedores de backbone, provedores de acesso, provedores de
correio  eletrônico,  provedores  de  hospedagem,  provedores  de  conteúdo  e
provedores de informação, atividades completamente distintas que podem ser
prestadas por uma mesma empresa a um mesmo usuário ou por  diversas
empresas, separadamente.  Provedor de serviços de Internet  é o gênero do
qual  as  demais  categorias  (provedor  de  backbone,  provedor  de  acesso,
provedor  de  correio  eletrônico,  provedor  de  hospedagem  e  provedor  de
conteúdo) são espécies. O provedor de serviços de Internet é a pessoa natural
ou jurídica que fornece serviços relacionados ao funcionamento da Internet,
ou por meio dela. A confusão é comum em razão de boa parte dos principais
provedores  de  serviços  de  Internet  funcionarem  como  provedores  de
informação,  conteúdo,  hospedagem,  acesso  e  correio  eletrônico.
Exemplificando: um usuário de um grande provedor de acesso comercial que
acesse o web site da empresa, normalmente conhecido como “portal”, terá à
sua disposição informações criadas pelos funcionários do provedor e por ele
disponibilizadas  e  armazenadas,  utilizando,  para  tanto,  os  serviços  de
conexão oferecidos  por  este  provedor.  Em tal  hipótese,  a  mesma empresa
provê acesso ao usuário, armazena e disponibiliza informações criadas por
seus próprios funcionários. Isto ocorre porque a função dos provedores de
acesso – disponibilizar a conexão de seus usuários à Internet – evoluiu em
razão do tempo e do crescimento da utilização da rede.  É comum que os
próprios provedores de acesso também ofereçam outros tipos de serviços a
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seus consumidores, tais como hospedagem de web sites, contas de correio
eletrônico, conteúdo exclusivo, servidores para fins específicos, e demais.”
(LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de
Internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. p. 5)).

Adotando as lições do citado autor, trago à baila um trecho do
julgamento proferido no Recurso Especial nº 1.193.764 - SP (2010/0084512-
0), no qual a Ilustre Ministra e Relatora Nancy Andrighi, faz uma síntese sobre
as espécies de provedor de Internet, verbis: 

“Os provedores de serviços de internet são aqueles
que  fornecem  serviços  ligados  ao  funcionamento
dessa rede mundial  de computadores,  ou por meio
dela.  Trata-se  de  gênero  do  qual  são  espécies  as
demais  categorias,  tais  como:  (i)  provedores  de
backbone (espinha dorsal),  que detêm estrutura de
rede  capaz  de  processar  grandes  volumes  de
informação. São os responsáveis pela conectividade
da  internet  ,  oferecendo  sua  infraestrutura  a
terceiros, que repassam aos usuários finais acesso à
rede;  (ii)  provedores  de  acesso,  que  adquirem  a
infraestrutura dos provedores backbone e revendem
aos usuários finais,  possibilitando a esses conexão
com a internet ; (iii) provedores de hospedagem, que
armazenam  dados  de  terceiros,  conferindo-lhes
acesso remoto;  (iv) provedores de informação, que
produzem as informações divulgadas na internet ; e
(v)  provedores  de conteúdo,  que disponibilizam na
rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos
provedores de informação. [...] (grifos nossos)”

Feitas essas diferenciações das espécies de provedores, passo à
análise  da  responsabilidade  civil  dos  provedores  de  hospedagem  ou  host
providers.

De  acordo  com  os  ensinamentos  de  Sebastião  de  Oliveira
Castro Filho,  o provedor de hospedagem "é um prestador de serviços que
coloca à disposição de um usuário - pessoa física ou provedor de conteúdo -
espaço em equipamento de armazenagem, ou servidor, para divulgação das
informações que esses usuários ou provedores queiram ver exibidos em seus
sites"  (  CASTRO  FILHO,  Sebastião  de  Oliveira.  Da  responsabilidade  do
provedor de internet nas relações de consumo. In: BRASIL. Superior Tribunal
de  Justiça.  Doutrina:  Edição  Comemorativa  -  15  anos.  Brasília:  Brasília
Jurídica, STJ, 2005. p. 167).

Ora, esses provedores não são responsáveis pelo conteúdo das
informações que exibem na rede, já que não tem ingerência sobre os sites, só
podendo ser responsabilizado, caso, verificada a ocorrência de ato ilícito, este
se recusar a identificar o ofensor ou interromper o serviço prestado ao agente.
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Os  hosts providers colocam à disposição dos usuários espaço
para armazenagem de conteúdo e/ou informação. Isso porque é,  através do
servidor, que ocorre a divulgação de diversos tipos de informação e conteúdo,
já  que,  na  relação  contratual  entre  o  provedor  de  hospedagem  e  o
contratante/usuário, há somente a disponibilização de um determinado espaço
para que este faça a exploração por meio do World Wide Web.

A responsabilidade dos provedores de hospedagem deve ficar
restrita à natureza da atividade por ele desenvolvida naquele site, que é de
armazenagem  de  sites.  Por  outro  lado,  a  fiscalização  do  conteúdo  das
informações  prestadas  por  cada  usuário  não é  uma atividade  intrínseca  ao
serviço prestado, motivo pelo qual o fato do site não filtrar o material nele
inserido afasta a sua responsabilidade civil, por ausência de culpa.

Marco  Aurélio  Greco  entende  que:   “Tanto  o  provedor  de
acesso como o  provedor  de  espaço [provedor de  hospedagem] não estão
obrigados a acessar nem controlar o que está sendo trafegado pelo sistema
que disponibilizam; o primeiro tem autorização para fazê-lo por razões de
avaliação da eficiência do sistema, otimização de fluxos etc., mas não por
uma razão ligada ao controle sobre o respectivo conteúdo.” (GRECO. Marco
Aurélio. Direito à intimidade em ambiente da Internet. In Direito & Internet.
2000. p. 171).

 Na  mesma  linha  Érica  Barbagalo:  “Também  não  se  pode
esperar do provedor de hospedagem atividades de fiscalização: na maioria
das  vezes  o  armazenador  não  tem  acesso  ao  conteúdo  do  site,  apenas
autorizado ao seu proprietário, que pode alterar o conteúdo de suas páginas
com a freqüência que lhe aprouver. Ademais, várias são as páginas e sites
hospedados  em  cada  servidor,  restando  impossível  para  o  provedor  de
hospedagem a fiscalização de conteúdo “ (BARBAGALO, Érica. Aspectos da
responsabilidade civil  dos provedores de serviços na  internet.  In:  Conflitos
sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet. 2003. p. 358).

In  casu,  verifica-se  que  a  empresa  Ativaweb  Data  Center
Provedor de Internet Ltda, ora apelante, foi contratada por Marcos Rocha –
Rocha Imóveis para prestar o serviço de provedor de hospedagem junto ao site
www.rochaimoveispb.com.br.

Diante desse cenário,  entendo que a  recorrente não pode ser
responsável solidária pela publicação de fotografia no site acima sem fazer
alusão ao seu respectivo titular da obra e sem autorização deste.

Ademais, não houve qualquer comprovação de comunicação à
apelante,  seja  por  uma  autoridade,  seja  pelo  usuário,  de  que  a  fotografia
inserida no site ofendia o direito autoral do promovente e deveria ser retirada
imediatamente do ar, fato este imprescindível para a sua responsabilidade de
forma solidária juntamente com o seu autor ante a omissão praticada.

Assim, somente com a demonstração de culpa do provedor de
hospedagem é que seria possível imputar-lhe o dever de indenizar, já que sua
responsabilidade é subjetiva, o que não ocorreu no presente caso.
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Dito  isso,  entendo  que  deve  ser  reformada  a  sentença  ,por
ausência de prática de ato ilícito culposo por parte do recorrente..

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO  APELO,  para
reformar a sentença, excluindo da condenação a responsabilidade da AtivaWeb
DataCenter  Provedor  de  Internet  Ltda,  mantendo integralmente  os  demais
termos da decisão guerreada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível  do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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