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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025182-54.2013.815.2001.
ORIGEM: 2.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Felipe Anderson Gesteira Cabral.
ADVOGADO: André Araújo Pires (OAB/PB nº 14.188).
APELADO:  Consórcio  Público  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Território  do  Sisal  –
CONSISAL.
ADVOGADOS: Raimundo Moreira Reis Júnior (OAB/BA nº 15.482) e Sabino Gonçalves de Lima
Neto (OAB/BA nº 19.237).

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  UTILIZAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  EM  SÍTIO
ELETRÔNICO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.  DIVULGAÇÃO  SEM
INFORMAÇÃO ACERCA DA AUTORIA.  IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO
PROMOVENTE.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA  A
DEMONSTRAÇÃO  INCONTROVERSA  DA  AUTORIA.  JUNTADA  DE
DOCUMENTAÇÃO  SOMENTE  POR  OCASIÃO  DA  INTERPOSIÇÃO  DO
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART.  435,  DO  CPC/2015.  PRECLUSÃO.  INEXISTÊNCIA DE  JUSTIFICATIVA
PARA A APRESENTAÇÃO TARDIA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS  DE  PROVAR  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  REQUERIDO.
DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

2.  Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos,  cabendo à parte que os produzir  comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente (CPC/2015, art. 435, parágrafo único).

3. "Fundando-se o pedido vestibular de indenização, na alegação de violação de direitos
autorais, por uso indevido ou desautorizado de fotografias em jornal, cabe ao suplicante
comprovar o fato constitutivo de seu suposto direito, consistente na efetiva autoria das
aludidas  fotografias,  inclusive  diligenciando  para  realização  da  necessária  prova
técnica, sob pena de improcedência da ação". (Apelação nº 0069489-30.2012.815.2001,
4ª Câmara Cível do TJPB, Rel. João Alves da Silva. DJe 02.02.2018)

VISTO,  relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
Cível n.º 0025182-54.2013.815.2001, em que figuram como Apelante Felipe Anderson
Gesteira  Cabral e  como  Apelado  Consórcio  Público  de  Desenvolvimento
Sustentável do Território do Sisal – CONSISAL.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

Felipe  Anderson  Gesteira  Cabral interpôs  Apelação contra  a  Sentença



prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 116/117-v, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por ele
ajuizada  em  face  do  Consórcio  Público  de  Desenvolvimento  Sustentável  do
Território do Sisal – CONSISAL, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento
de que não restou  comprovado que a fotografia  utilizada com fins comerciais  pelo
Apelado seria de sua autoria, pelo que entendeu que inexistem danos materiais e morais
a serem indenizados, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor atribuído à causa, suspensa
sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 119/123, alegou que a autoria da fotografia foi demonstrada
mediante  postagens  em  seu  sítio  eletrônico  pessoal  e  que  foi  utilizada  sem  sua
autorização e com finalidade lucrativa pelo Apelado, fato que, por si só, no seu dizer, é
suficiente  para  configurar  o  ilícito,  pelo  que  requereu  o  provimento  do  Apelo  e  a
reforma  da  Sentença  para  que  o  Recorrido  seja  condenado  ao  pagamento  de
indenização por danos materiais e morais,  bem como a retirar  a referida fotografia,
veiculada sem a identificação do autor.

Devidamente  intimada,  a  Parte  Apelada  não  apresentou  Contrarrazões  ao
Recurso, Certidão de f. 126.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  restarem
configuradas  quaisquer  das  hipóteses  elencadas  no  art.  178,  I  a  III,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  o  Apelante
beneficiário  da  gratuidade  judiciária,  pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de
admissibilidade, dele conheço.

A obra intelectual goza de proteção moral e patrimonial no âmbito do direito
autoral, conforme disciplina do art. 7.º1 da Lei n.º 9.610/1998, cujo art. 222 preconiza
que pertencem ao autor os direitos sobre a obra que criou.

Para que uma obra fotográfica seja utilizada, é indispensável a autorização do
autor, a quem será dada a respectiva retribuição pecuniária, devendo tal anuência não
apenas preceder o uso da fotografia, mas, também, ser feita por escrito pelo titular do
direito, segundo dispõe o art. 29 da supracitada Lei3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples
publicação de fotografias, sem indicação da autoria, como se fossem obra artística de

1 Art. 7.º 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: I – textos de obras literárias, artísticas ou científicas; (…); V – as composições musicais,
tenham ou não letra.

2 Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

3 Art.  29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra,  por quaisquer
modalidades, tais como: (…) VIII – a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou
científica, mediante: (…) g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
h) emprego de satélites artificiais; (…) IX – a inclusão em base de dados, o armazenamento em
computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; X – quaisquer outras
modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.



outrem, é suficiente à caracterização do dano moral4.

No caso dos autos, contudo, a autoria da fotografia não restou evidenciada.

Como forma de comprovar ser o autor, o Apelante colacionou cópia de uma
página de seu sítio eletrônico pessoal, em que veicula a obra que afirma ter sido por ele
fotografada, documento que, isoladamente, não se presta a demonstrar a veracidade das
alegações trazidas na Exordial.

Somente  por  ocasião  da  interposição  da  Apelação  que  ora  se  analisa,  o
Recorrente apresentou cópia de uma edição do Jornal da Paraíba, f.  121, em que a
mencionada fotografia é utilizada, constando seu nome no canto superior direito.

Ocorre que a edição do periódico foi veiculada em 29 de março de 2008 e o
Recorrente não comprovou qualquer impossibilidade de apresentá-la anteriormente, em
violação ao que determina o parágrafo único do art. 435, do CPC/20155, segundo o qual
se  admite  a  juntada posterior  de  documentos  formados  após  a  petição  inicial  ou  a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos,  cabendo à parte que os produzir  comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente.

Inexistindo  justificativa  por  parte  do  Apelante  a  legitimar  a  apresentação
tardia da documentação que acompanha a Apelação,  é  descabido seu conhecimento
nesta fase recursal, após prolação da Sentença, em razão da preclusão e sob pena de
violação ao duplo grau de jurisdição.

O  Promovente/Apelante,  portanto,  não  logrou  êxito  em  provar  o  fato
constitutivo do direito que pleiteia, não obstante o ônus insculpido no art. 373, I, do
Código de Processo Civil6,  pelo que o pedido deve ser julgado improcedente, como
acertadamente decidiu o Juízo, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais de

4 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PUBLICAÇÃO  DE
FOTOGRAFIAS SEM INDICAÇÃO DA AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO.  MODIFICAÇÃO  DO  QUANTUM.  NECESSIDADE  DE  REANÁLISE  DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A
simples  publicação  de  fotografias,  sem indicação  da  autoria,  como se  fossem obra  artística  de
outrem,  é  suficiente  à  caracterização  do  dano  moral  e  a  proteção  dos  direitos  autorais  sobre
fotografias está expressamente assegurada, nos termos do inciso VII, do art. 7º, da Lei 9.610/98.
[…]  (STJ,  AgRg  no  AREsp  624.698/SP,  Rel.  Ministro  LUÍS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

5 Art.  435.  É  lícito  às  partes,  em qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos  novos,  quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses  atos,  cabendo  à  parte  que  os  produzir  comprovar  o  motivo  que  a  impediu  de  juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º.

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;



Justiça pátrios7 e também desta Quarta Câmara Especializada Cível8.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de
Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

7 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DIREITO
AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM SITE DE INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO
DO  AUTOR.  NÃO  DEMONSTRADA.  ÔNUS  DA  PROVA  QUE  INCUMBIA  À  PARTE
AUTORA.  AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO APELADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO  IMPROVIDO.  Mantém-se  a  sentença  que  julgou  improcedente  a  ação  originária,
porquanto cabe à parte  autora,  nos termos do art.  333,  I,  do CPC, fazer  prova do seu  direito,
sobretudo quanto à autoria  da imagem que alega ter  sido utilizada indevidamente.  Ausentes  os
elementos probatórios capazes de comprovar as alegações do recorrente não há falar em indenização
por dano moral. (Apelação nº 0801184-94.2014.8.12.0021, 1ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Sérgio
Fernandes Martins. j. 25.04.2017)

8 APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E MATERIAIS. DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM SITE
DE INTERNET SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA
FOTO.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.  ART.  373,  I,  NCPC.
IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. PROVIMENTO DO APELO. PREJUDICADO O RECURSO
ADESIVO.  Em conformidade  com  a  Jurisprudência  pacífica  e  uniforme  dos  Tribunais  pátrios
atinente ao ônus da prova, notadamente do colendo Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos do
art. 333, I do CPC, caberá ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a
demonstração dos fatos extintivos modificativos ou impeditivos do direito do autor". De acordo com
o entendimento jurisprudencial dominante, "Fundando-se o pedido vestibular de indenização, na
alegação de violação de direitos  autorais,  por  uso indevido ou desautorizado de fotografias em
jornal,  cabe  ao  suplicante  comprovar  o  fato  constitutivo  de  seu  suposto  direito,  consistente  na
efetiva autoria das aludidas fotografias, inclusive diligenciando para realização da necessária prova
técnica, sob pena de improcedência da ação". (Apelação nº 0069489-30.2012.815.2001, 4ª Câmara
Cível do TJPB, Rel. João Alves da Silva. DJe 02.02.2018)

APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO
DE  FOTOGRAFIA  EM  SITE  DE  INTERNET  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  AUTORIA  DA  FOTO.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS
PROBANDI. ART. 373, I, NCPC. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. PROVIMENTO DO APELO.
RECURSO  ADESIVO  PREJUDICADO.  Em  conformidade  com  a  Jurisprudência  pacífica  e
uniforme  dos  Tribunais  pátrios  atinente  ao  ônus  da  prova,  notadamente  do  colendo  Superior
Tribunal de Justiça: "Nos termos do art. 333, I do CPC, caberá ao autor a demonstração dos fatos
constitutivos  do  seu  direito  e  ao  réu  a  demonstração  dos  fatos  extintivos  modificativos  ou
impeditivos  do  direito  do  autor".  De  acordo  com  o  entendimento  jurisprudencial  dominante,
"Fundando-se o pedido vestibular de indenização, na alegação de violação de direitos autorais, por
uso  indevido  ou  desautorizado  de  fotografias  em jornal,  cabe  ao  suplicante  comprovar  o  fato
constitutivo de seu suposto direito, consistente na efetiva autoria das aludidas fotografias, inclusive
diligenciando para realização da necessária  prova técnica,  sob pena de improcedência da ação"
(Apelação nº 0021406-46.2013.815.2001, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. João Alves
da Silva. DJe 18.08.2017)


