
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0108804-65.2012.815.2001
RELATOR        : Des. José Ricardo Porto
APELANTES   : Refrescos Guararapes Ltda. e Coca-Cola Indústrias Ltda.
ADVOGADO    : João Loyo de Meira Lins (OAB/PE Nº 21.415) 
APELADO        : Custódio D´Almeida Azevedo Filho
ADVOGADO    : Wilson Furtado Roberto (OAB/PB Nº 12.189)

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
DIVULGAÇÃO  DE  IMAGENS  ATRAVÉS  DE  MATERIAL
PRODUZIDO  PELA  REFRESCOS  GUARARAPES.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.

-  Constatando-se que as fotografias em questão foram objeto de
campanha publicitária realizada pelas promovidas, não procede a
alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

RECURSO  APELATÓRIO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
CONDENAÇÃO  PELOS  PREJUÍZOS  PATRIMONIAIS.
IRRESIGNAÇÃO  DAS  DEMANDADAS. FOTOGRAFIAS
CUJA  AUTORIA NÃO FOI  QUESTIONADA. POSTERIOR
ENCERRAMENTO  DO  CONTRATO  DE  LICENÇA PARA
SUA  UTILIZAÇÃO.  APROVEITAMENTO  IRREGULAR
PARA  DIVULGAÇÃO  DA  MARCA  PROMOVIDA.
INFRIGÊNCIA AO DIREITO AUTORAL. DESVANTAGEM
EMERGENTE  COMPROVADA.  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
MAJORAÇÃO  DO  PERCENTUAL.  MODIFICAÇÃO  DO
DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA. 

-Verifico ser devida a reparação patrimonial diante da continuidade
da  utilização  dos  retratos  após  o  encerramento  da  avença,
superando  o  prazo  inicialmente  contratado  sem proceder  com a
devida renovação.

-  “2.  Dano material que deve ser ressarcido, considerando-se a
prova trazida pelo autor, em relação à valorização de seu cachê,
não  elidida  pela  ré.  Valor  bem aquilatado  pelo  juízo.  3.  Dano
moral caracterizado. Agir ilícito do réu que ultrapassa o mero
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dissabor.  Quantum  indenizatório  mantido,  eis  que  fixado  em
observância às peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o
caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se
elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte autora.
Apelação desprovida.” (TJRS; AC 0273161-30.2015.8.21.7000; Caxias do
Sul;  Quinta Câmara  Cível;  Relª  Desª  Isabel  Dias  Almeida;  Julg.  30/09/2015;
DJERS 08/10/2015)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais” movida por Custódio D´Almeida Azevedo Filho em face de  Refrescos Guararapes
Ltda. e Coca-Cola Indústrias Ltda.

Narrou o autor, em sua exordial (fls. 02/14) que, sendo fotógrafo profissional, teve
suas fotografias indevidamente utilizadas pelas demandadas após o encerramento de contrato de
licenciamento, o que carateriza a prática de contrafação, ocasionando-lhe danos de ordem moral e
material, pugnando, também, pelo dever de retirar todo o material que contiver a obra contrafeita,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após o regular trâmite processual,  o juízo primevo, através da sentença de fls.
127/129,  julgou procedentes,  em parte,  os  pedidos  formulados  na inicial, para  condenar  as
demandadas  no  “pagamento  de  R$ 4.800,00 (quatro  mil  e  oitocentos  reais)  a  título  de  danos
materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC do IBGE desde o termo contratual (11/07/10) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” - (fls 129)

Irresignadas,  as  promovidas  interpuseram  recurso  apelatório  (fls.  132/141),
asseverando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Refrescos Guararapes Ltda., considerando
o fato de não possuir qualquer ingerência sobre as campanhas da marca Coca-Cola.

No  mérito,  sustentam que  no  contrato  firmado  entre  as  partes  não  há  qualquer
disposição sobre a retirada das peças publicitárias dos pontos de venda, mas sim a proibição de
novo uso após o encerramento da mencionada avença.

Por conseguinte, pugnam, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada
pelo Magistrado de primeiro grau. 

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 149.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva, não se manifestando, contudo, quanto ao mérito do recurso, considerando a inexistência de
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interesse público no caso concreto (fls. 155/157).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente,  cabe  assinalar  que  a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela demandada não merece guarida, haja vista que, conforme bem analisou a Procuradoria de
Justiça,  “(...)  a preliminar suscitada não merece acolhimento,  levando-se em consideração tão
somente os documentos juntados às fls. 17/32, os quais demonstram Refrescos Guararapes Ltda.
como licenciada a utilizar as imagens do autor em material publicitário de sua responsabilidade,
em conjunto com a 02 apelante, Coca-Cola Indústria Ltda.” - (fls. 156)

Assim, a arguição prefacial deve ser rejeitada.

MÉRITO

O decreto sentencial merece reparos, em parte. Vejamos.

O  cerne  da  questão  versa  sobre  a  ilegalidade  na  continuidade  da  utilização  de
material publicitário contendo fotografias pertencentes ao acervo do promovente após encerramento
do contrato de licença firmado entre as partes. 

Pois  bem,  tanto  a  titularidade  dos  retratos  utilizados,  como  a  realização  e  o
encerramento da avença acostada às fls. 17 são fatos incontroversos na presente lide, porquanto
reconhecidos pelos demandados na própria peça apelatória: “Ora, incontroverso é o fato de que a
segunda  apelante  firmou  um contrato  de  licenciamento  com o  autor  para  uso  de  fotografias.
Contudo, conforme se verifica da documentação acostada pelo próprio apelado, mais precisamente
o  contrato  firmado  (fls.  17  dos  autos),  não  há  disposição  expressa  para  retirada  da  peça
publicitária  do ponto de venda,  mas sim a proibição de novo uso após a data limite  daquele
contrato.” (fls 138).

Desse modo, em que pesem as argumentações dos demandados no sentido de tentar
afastar  a  responsabilidade  pelo  uso  indevido  do material  pertencente  ao  autor,  a  avença  prevê
expressamente que a autorização para sua utilização como publicidade possui o prazo de 03 (três)
anos, a contar da assinatura do acordo (cláusula nº 3), o qual expirou em 11 de julho de 2010.

Assim,  deveriam os  promovidos t  er  providenciado a  renovação da  licença  ou  a
retirada das fotografias de circulação, porquanto, com o encerramento do contrato, não poderiam
continuar a utilizar a obra pertencente ao promovente, sem a devida autorização.

No  caso  ora  discutido,  verifico  ser  necessária  a  reparação  patrimonial  diante  da
continuidade da utilização dos retratos após o término da avença, superando o prazo inicialmente
contratado sem proceder com a exigida renovação.

Nesse sentido, colaciono decisões dos Tribunais Pátrios:
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“FOTOGRAFIA.  PRETENSÃO  À  REP  ARAÇÃO  CIVIL
DEDUZIDA  CONTRA  A  EMPRESA  QUE  DELA  SE
BENEFICIOU.  CONTRATO  CELEBRADO  COM  A  AGÊNCIA
QUE  REPRESENTAVA  O  AUTOR.  PRETENSÃO  JULGADA
IMPROCEDENTE.  RECURSO  DESPROVIDO.  Provado  que  o
contrato de exploração de imagem foi celebrado com a agência
que representava o  demandante,  impõe-se confirmar  a sentença
rejeitatória  da  pretensão  à  reparação  civil  deduzida  contra  a
empresa  que  dela  se  beneficiou.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  DIREITO  DE  IMAGEM.  PLEITO  DE
REPARAÇÃO  MORAL  E  MATERIAL.  MODELO  INFANTIL.
PRORROGAÇÃO  DA  UTILIZAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  DO
AUTOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO
PERÍODO UTILIZADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO
USO DE IMAGEM. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO.
DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. Súmula nº
403/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. Enseja reparação indenizatória material  o uso
de imagem de modelo infantil por prazo superior ao contratado,
caracterizando uso indevido, nos termos do artigo 20 do Código
Civil. "O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: Moral,
porque direito de personalidade; patrimonial, porque assentado
no princípio segundo o qual a ninguém é lícito locupletar-se à
custa alheia. Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da
reparação  decorre  do  próprio  uso  indevido  do  direito
personalíssimo, não havendo de cogitar - se da prova da existência
de prejuízo ou dano, nem a conseqüência do uso, se ofensivo ou
não.  O  direito  à  imagem  qualifica-se  como  direito  de
personalidade,  extrapatrimonial,  de  caráter  personalíssimo,  por
proteger  o  interesse  que  tem a pessoa de  opor-se à divulgação
dessa imagem, em circunstâncias concernentes à sua vida privada.
" (ERESP 230.268/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
11.12.2002)”  (TJSC;  AC  0032830-11.2007.8.24.0008;  Blumenau;  Segunda
Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  Sebastião  César  Evangelista;  DJSC
23/03/2017; Pag. 88)  

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PROPRIEDADE  INTELECTUAL.  DIREITO
AUTORAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE  FOTOGRAFIA.  AUSÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  EVIDENCIADOS.  1.  A  utilização
indevida  de  obra  fotográfica  de  titularidade  do  autor  implica  no
reconhecimento do dever de indenizar. Hipótese em que a ré utilizou as
fotografias sem autorização do titular e em dissonância com o conteúdo
do contrato de cessão de  imagem,  pois  se  aproveitou das fotografias
para material  publicitário de empresa diversa daquela que ensejou a
contratação. Dever de indenizar evidenciado. 2. Dano material que deve
ser ressarcido, considerando-se a prova trazida pelo autor, em relação à
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valorização de seu cachê,  não elidida pela ré.  Valor  bem aquilatado
pelo  juízo. 3.  Dano  moral  caracterizado.  Agir  ilícito  do  réu  que
ultrapassa  o  mero  dissabor.  Quantum  indenizatório  mantido,  eis  que
fixado  em  observância  às  peculiaridades  do  caso  e  com  o  fim  de
assegurar  o  caráter  repressivo  e  pedagógico  da  indenização,  sem
constituir-se elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte
autora.  Apelação  desprovida.” (TJRS;  AC  0273161-30.2015.8.21.7000;
Caxias  do  Sul;  Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Isabel  Dias  Almeida;  Julg.
30/09/2015; DJERS 08/10/2015) (Grifei)

Por outro lado, no tocante ao pedido de minoração do valor dos danos materiais,
vislumbro ser justo o provimento das razões expostas pelos apelantes, pelos motivos declinados a
seguir.

Na espécie, o juízo de primeiro grau fixou em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais), o valor da indenização.

É cediço que, para a fixação do quantum reparatório, deve-se levar em consideração
o real prejuízo sofrido pelo ofendido. 

Tendo em vista que o pacto original foi firmado na importância de R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais), entendo que, considerando a atualização da avença, o montante equânime e
suficiente  à  reparação  patrimonial,  sem ensejar  o  enriquecimento  ilícito  do  ofendido,  seria  na
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por derradeiro,  com o resultado da celeuma jurídica,  em que ambos os litigantes
foram  vencidos  em  parte,  mantenho  a  sucumbência  recíproca,  majorando,  contudo,  para  o
percentual de 20% (vinte cento) do valor da condenação, respeitando a gratuidade judiciária outrora
deferida ao autor (fls. 40), bem como a vedação da compensação imposta pelo § 14, do art. 85 do
CPC/15.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PROVIMENTO
PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, para minoração da indenização por danos materiais para o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ato contínuo, observando a sucumbência recíproca, majoro seu patamar para 20%
(vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Leandro dos Santos), e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado em
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto
de 2017.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J12/R02
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