
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO Nº 0000824-57.2010.815.0731
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Daniel Mendes da Silva
Advogado : Andrei Dornelas Carvalho
Apelado :  Zip do Brasil Serviços em Internet e Tecnologia Ltda.
Advogado : Alexander Thyago G. Nunes de Castro

APELÇÃO. PROCESSUAL  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.
SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA POR
BLOG. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACE DE
ATO  IMPUTADO  AO  APELADO.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  CONFIGURAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Sob o aspecto da teoria da asserção, não há instrumento nos
autos no sentido de revelar que o suposto uso indevido de
fotografia  foi  praticado  pela  apelada,  impondo  o
reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Inexistindo identidade entre as partes figurantes da relação
jurídica  material  e  as  que  encenam  no  processo,  há
configuração da ilegitimidade passiva, e, por consequência, a
consubstanciação da hipótese legal  que autoriza a extinção
do processo sem resolução de mérito.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por  Daniel Mendes da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo nos
autos  da Ação de Obrigação de Fazer  c/c  Indenização por Danos Materiais  e
Morais  por  ele  ajuizada  em  face  da  Zip  do  Brasil  Serviços  em  Internet  e
Tecnologia Ltda. e da Nascimento & Santos Ltda.

O Juízo  a  quo declarou  a  ilegitimidade  passiva  da  Zip  do
Brasil  Serviços  em  Internet  e  Tecnologia  Ltda.  por  ser  responsável  pela
hospedagem do  site onde se encontrava a fotografia, e não haver provas para
imputar-lhe a prática do ato ilícito relacionada a eventuais lesões suportadas pelo
demandante, extinguindo o processo sem resolução do mérito na forma do art.
267, inciso VI, do CPC/73. Condenou o promovente ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, e arbitrou estes no patamar de 20% do valor da causa.

O apelante  sustenta  que  é  da  responsabilidade  da  Zip  do
Brasil  Serviços  em Internet  e  Tecnologia  Ltda.  a  prática  do  ato  de  inserir  na
página da empresa Nascimento & Santos Ltda. 

Aduz  que  a  empresa  apelada  utilizou  a  fotografia   sem a
respectiva autorização, bem como se reporta ao quantum indenizatório.

Pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença,
declarar  legítima  a  apelada  e  julgar  procedentes  os  pedidos  formulados  na
exordial.

A apelação interposta por Wilson Furtado Roberto, f. 207/218
não foi conhecida pelo Juízo de origem, conforme decisão de f. 236/237.

Intimada,  f.  238,  a  apelada  deixa  transcorrer  em  aberto  o
prazo para resposta, f. 239.

O Ministério Público não emite parecer de mérito, f. 245/246.

É o relatório.

VOTO
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Narra o autor na exordial que:

(...) no início do mês passado, o autor ao acessar o Google entrou por
acaso no site da demandada (www.blogtur.com.br), e se deparou com a
contrafação de sua fotografia, utilizando-se indevidamente tal fotografia
em  diversas  páginas  do  site,  sem  a  sua  devida  autorização  e/ou
remuneração, o que abalou o autor tanto moral quanto materialmente,
tendo  em  vista  que  nada  recebeu  pela  utilização  de  sua  belíssima
fotografia.

1.5 - Ocorre que entrou em contato com a demandada, solicitando uma
reparação por seu uso indevido, entretanto, não obteve êxito.

1.6 - O site demandado  (www.blogtur.com.br) está registrado em nome
da SEGUNDA DEMANDADA junto ao NIC.BR (www.Registro.BR) e é
um  serviço  da  PRIMEIRA  DEMANDADA,  conforme  informações
obtidas neste site.

A decisão contida à f.  106 retrata  que o Órgão judicial  de
origem  excluiu  a  segunda  promovida  do  processo,  acolhendo  o  pedido
formulado pelo demandante.

Feito esse registro, passo a analisar o conteúdo da sentença.

O Juízo  a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Zip do Brasil Serviços em Internet e Tecnologia Ltda. por entender
que não há provas para imputar-lhe a prática do uso indevido da fotografia no
site mencionado pelo autor.

O apelante  sustenta  que  é  da  responsabilidade  da  Zip  do
Brasil  Serviços  em Internet  e  Tecnologia  Ltda.  a  prática  do  ato  de  inserir  na
página da empresa Nascimento & Santos Ltda. a fotografia de sua autoria sem a
respectiva autorização.

Os documentos insertos às f. 31/32 dos autos revelam que a
fotografia  de  titularidade  do  autor  está  na  página
http://www.blogtur.com.br/category/joão-pessoa/.

No  entanto,  inexistem  no  processo  provas  preliminares
relativas  à  demonstração  de  que  a  Zip  do  Brasil  Serviços  em  Internet  e
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Tecnologia Ltda. praticou o ato de inserir a fotografia no site mencionado pelo
apelante.

Isso porque o primeiro passo para quem quer garantir a sua
presença na web é o registro do domínio, e com este ato restará garantida a sua
marca na internet  e poderá utilizá-lo  em um serviço de hospedagem de  sites
posteriormente.

O  registro  do  domínio  é  o  mesmo  que  abrir  a  empresa
burocraticamente, ou seja, o arquivamento dos documentos e a emissão do CNPJ,
adquirindo o proprietário a identidade virtual para ser utilizada em um website
posteriormente.

Efetivado o registro do domínio, tem-se a marca constituída
no mundo virtual. E, como numa empresa, não basta o CNPJ para que inicie a
operação, havendo necessidade de alugar um ponto comercial e adequá-lo para a
prática da atividade a ser desenvolvida.

Portanto,  o registro do domínio assegura que a marca está
garantida para ser utilizada por determinada pessoa em certo lapso temporal, e o
local  para  armazenar  os  arquivos  do  website  está  relacionado  aos  planos  de
hospedagem de sites.

Com  a  hospedagem  das  páginas,  será  possível  manter  a
marca acessível por qualquer pessoa no mundo, bastando digitar o endereço de
acesso (ou seja, o seu domínio registrado).

Por fim, no plano de hospedagem de sites assinado, o titular
tem o ‘ponto comercial online garantido. No entanto, o espaço ainda está vazio,
sem móveis, bancadas, gôndolas, decorativos, entre outros.

O plano de hospedagem assegura que o site estará acessível
24 horas por dia, 7 dias por semana. É como se alugasse um ponto comercial com
monitoramento  de  segurança  ininterrupto,  com a  garantia  de  que o  trabalho
pode ser executado sem surpresas posteriores.

Construído o ponto comercial,  há necessidade de preparar
toda arquitetura para receber os produtos e vendê-los aos consumidores, como
logomarca, slogan,  pintura, reforma, etc.,  e, no mundo virtual, esses arquitetos
são  denominados  de  webdesigners,  desenvolvedores  ou  programadores  web,
por serem especialistas em criar páginas de internet, ajudando a empresa a ter
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um site ainda mais customizado e acessível.

Feita essa breve explanação no tocante aos termos técnicos da
computação,  vislumbro  que  a  sentença  recorrida  está  em  harmonia  com  o
conjunto probatório.

O  documento  inserido  à  f.  36  revela  que  o  domínio  da
“blogtur.com.br”  é  da  titularidade  da  entidade  “NASCIMENTO  E  SANTOS
LTDA”, consoante os dados contidos na “registro.br”,  e  não há elementos no
sentido de atribuir  à Zip do Brasil  Serviços  em Internet  e Tecnologia  Ltda.  a
prática do ato de inserção da fotografia mencionada pela apelante.

Portanto,  resta  configurada  a  ilegitimidade  passiva  da
apelada, conforme entendeu o Juízo  a quo, por não haver qualquer documento
que estabeleça o liame entre o suposto ato ilegal e a conduta narrada na exordial,
impondo a manutenção do decisum.

Em face  do  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO  APELO,
mantendo irretocável a sentença recorrida.

É o voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba realizada no dia  15  de
agosto de 2017. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo Des.
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 17 de agosto de  2017. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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