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APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA PARCIAL.  PLEITOS
RELATIVOS  À  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  NÃO
FAZER. NÃO APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.  JULGAMENTO  CITRA PETITA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA
DECISÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A
QUO. RECURSOS PREJUDICADOS.

- Não havendo, na sentença, pronunciamento acerca
de todos os pedidos formulados na exordial, ocorre
o fenômeno conhecido como sentença  citra petita, o
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que pode ser conhecido de ofício pelo Tribunal.

-  Restando  caracterizado  o  julgamento  aquém  da
pretensão  deduzida  em  juízo  pelas  partes,  faz-se
necessária  a  anulação  da  sentença  e,  por
conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem,
eis que “em caso de sentença citra petita, o Tribunal
deve  anulá-la,  determinando  que  uma  outra  seja
proferida.” (STJ - AgRg no AREsp 166848/PB; Relator
Ministro Castro Meira: Órgão Julgador T2 – Segunda
Turma; Data do Julgamento: 26/02/2013).

Vistos.

Edgley Rocha Delgado  ajuizou  Ação de Obrigação
de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em face da  GREMTUR -
Gremig Turismo e Viagens Ltda, alegando ser fotógrafo profissional e ter tido uma
das  suas  fotografias  utilizada,  de  forma  indevida,  no  sítio  de  propriedade  da
demandada, no caso, www.gremtur.com.br, haja vista ter sido exposta sem a devida
autorização  ou qualquer  remuneração,  o  que  carateriza  a  prática  de  contrafação,
ocasionando-lhe, por consequência, danos de ordem moral e material.

Tutela  antecipada  deferida,  fl.  39,  para  determinar
que a parte promovida se abstenha de utilizar, para qualquer fim, as fotografias de
autoria do promovente, sob pena de multa diária.

Contestação,  fls.  60/69,  arguindo,  preliminarmente,
inépcia da inicial. No mérito, requereu a improcedência do pedido, alegando, para
tanto, que a fotografia em questão foi encontrada em site eletrônico sem qualquer
identificação de autoria, o que configura domínio público e afasta qualquer dever de
reparação.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido, fls. 159/165, consignando os seguintes termos:
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Ante o exposto, com amparo no art. 269, do Código
de  Processo  Civil,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR
a Promovida, NORDESTE VIAGNES E TURISMO
LTDA., a reparar os danos morais causados ao autor
EDGLEY  ROCHA  DELGADO,  no  valor  de  R$
2.000,00  (dois  mil  reais),  acrescido  de  juros  e
correção monetária,  sendo os juros de 1% (um por
cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação  e  a  correção
monetária pelo INPC, a partir desta data.
Condeno a promovida, ainda, a divulgar no mesmo
site a fotografia com a identificação do seu autor, por
03 (três) dias consecutivos, no prazo de 10 (dez) dias,
a contar do trânsito em julgado desta sentença.
Outrossim, condeno a promovida ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$
500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 20, § 4º,
do CPC.

Gremig  Turismo  e  Viagens  Ltda  -  GREMTUR
interpôs APELAÇÃO, fls. 165/178, postulando a reforma da sentença, alegando, em
resumo, que a fato motivadora da condenação foi encontrada em endereço eletrônico
sem qualquer  identificação  do  autor,  não  havendo a  mínima possibilidade de  se
conhecer  quem seria o fotógrafo responsável  pela  obra,  ressaltando,  ainda,  que a
mesma se encontrava disponível na rede mundial de computadores,  portanto, em
domínio público. Igualmente, defende inexistir o dever de reparar quaisquer danos,
haja vista não haver nexo de causalidade entre o fato e a conduta questionada.

Edgley  Rocha  Delgado também  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  181/196,  aduzindo,  em  síntese,  a  necessidade  de  reforma  da
sentença, pois, no seu entender,  é cabível a indenização por dano patrimonial em
decorrência da utilização indevida de sua obra. Outrossim, postula a majoração dos
donos morais, a fim de compensar a vítima e, sobretudo, punir o ofensor. No que
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tange à obrigação de fazer, defende a necessidade de observância ao art. 108, III, da
Lei  de  Direitos  Autorais,  bem  como  a  aplicação  de  multa  em  caso  de
descumprimento. Ademais, assevera ter sido omissa a sentença no que se refere ao
dever de não utilização da obra, sob pena de aplicação de multa. Por fim, requer a
majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela  Gremig Turismo e
Viagens  Ltda  -  GREMTUR,  fls.  224/235,  arguindo,  preliminarmente,  inépcia  da
inicial  no  que  tange  ao  pedido  de  dano  material.  No  mais,  repisa  os  mesmos
argumentos da apelação e postula o desprovimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas por Edgley Rocha Delgado,
fls. 243/249, refutando a preliminar e defendendo o desprovimento do apelo.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De  início,  ressalto  que  a  análise  da  controvérsia
mostra-se  impedida,  em  razão  da  existência  de  vício  insanável  na  sentença
hostilizada, tendo em vista caracterizar-se como citra petita. 

Com efeito, analisando a petição inicial, observa-se
que o  autor,  além da  fixação de indenização por danos morais  e  materiais  e  da
condenação  à  obrigação  prevista  no  art.  108,  da  Lei  nº  9.610/98,  requereu
expressamente o seguinte: apreensão do material fotográfico utilizado ilicitamente
na  sede  da  ré;  proibição  de  reprodução  das  fotografias  em  novas  publicidades;
retirada das mesmas do sítio virtual da empresa demandada, sob pena de multa
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diária.

Deferindo o pedido de tutela  antecipada,  o  Juiz  a
quo determinou  a  promovida  se  abster  de  utilizar  as  fotografias  de  autoria  do
reclamante, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), fl. 39.

Todavia,  analisando o teor da sentença hostilizada,
fls. 157/165, percebe-se que o Magistrado a quo, quando do julgamento do feito, não
enfrentou  o  pleito  inicial  em  sua  totalidade,  notadamente  no  que  se  refere  aos
seguintes:  não utilização da obra contrafeita em novas publicidades; retirada da
mesma do sítio virtual da empresa demandada; apreensão do material fotográfico
utilizado ilicitamente na sede da ré.

Ora, sabe-se que a validade da sentença está atrelada
à  observância  do  princípio  da  correlação  com a  demanda.  Assim,  o  julgador,  ao
decidir a controvérsia posta em debate,  deverá ater-se à pretensão formulada em
juízo pelas partes, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra)
do que for disputado, conforme estatuem os arts. 128 e 460, do Diploma Processual
Civil. Vejamos:

Art. 128. O Juiz decidirá a lide nos limites em que foi
proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de  questões,
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa
da parte.

E,

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor
do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.

Nesse trilhar, a sentença revela-se como citra petita, já
que não se observou os limites traçados na demanda, sendo vedado ao Tribunal  ad
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quem decidir  questão  não enfrentada em primeiro grau,  “sob pena de intolerável
supressão de instância.” (TJPR; Apelação Cível n° 0968254-6; Londrina; Décima Sexta
Câmara Cível; Rel. Juiz Convocado Magnus Venicius Rox; DJPR 07/03/2013).

Dessa  forma,  tratando-se  de  decisão  citra  petita,
torna-se imprescindível a declaração de nulidade do julgado,  consoante se observa
do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  CAUSA  DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  PELO
TRIBUNAL A QUO. [...]. 2. A decisão recorrida está
harmoniosa  com  o  entendimento  desta  Corte,
segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o
Tribunal  deve  anulá-la,  determinando  que  uma
outra  seja  proferida.  Precedentes.  3.   Agravo
regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp
166848/PB.  Agravo  Regimental  no  Agravo  em
Recurso  2012/0077868-3;  Relator  Ministro  Castro
Meira - Órgão Julgador T2 – Segunda Turma; Data
do Julgamento: 26/02/2013; Data da Publicação/Fonte
DJe 05/03/2013) - destaquei.

Demais disso, cumpre acrescentar que, por tratar-se
de sentença citra petita, a sua nulidade pode ser decretada, inclusive, de ofício, pelo
Tribunal.  Em  outras  palavras,  “se  tratando  de  sentença  citra  petita,  compete  ao
tribunal,  até  mesmo  de  ofício,  reconhecer  sua  nulidade.”  (TJPB;  Rec.  0905793-
86.815.0000; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB
17/06/2014; Pág. 12).

Diante do panorama apresentado, resta prejudicada
a análise das questões discutidas nos recursos.
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Ante  o  exposto,  DE  OFÍCIO,  ANULO  A
SENTENÇA,  determinando,  por  conseguinte,  a  remessa  dos  autos  à  unidade  de
origem,  para  que  outra  seja  proferida  em  seu  lugar,  desta  feita  enfrentando  a
integralidade da pretensão deduzida na inicial. Por conseguinte, julgo prejudicadas
as Apelações.

P. I.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                Relator
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