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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  City Security Serviços de Estacionamento Ltda.-ME – Advs. 
Daniella Vieri Itaya e outros.

Apelado: Miguel Dirceu Tortorello Filho – Advs. Márcio Henrique Carvalho 
Garcia e Miguel de Farias Cascudo.

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS 
AUTORAIS.  DUAS  ACEPÇÕES:  IMATERIAL  E 
PATRIMONIAL.  NÃO  RECONHECIMENTO  DA 
AUTORIA  DA  IMAGEM  FOTOGRÁFICA. 
EXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  À  DIREITO 
PERSONALÍSSIMO.  DANO  MORAL 
CARACTERIZADO.  FIXAÇÃO  EXACERBADA. 
REDUÇÃO.  APROVEITAMENTO  DA  IMAGEM 
OBRA  SEM  O  DEVIDO  PAGAMENTO. 
PRESENÇA  DE  DANO  MATERIAL.  REFORMA 
PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO.
− A Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre os direitos autorais, em seu art. 22, 
deixa  clarividente  que  “Pertencem  ao  autor  os 
direito  morais  e  patrimoniais  sobre  a  obra  que 
criou”.
−O  direito  moral  do  autor  diz  respeito  ao  seu 
direito personalíssimo de reivindicar a autoria da 
obra, de tê-la como sua. Já o direito patrimonial 
do  autor  diz  respeitos  ao  conteúdo  obrigacional 
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decorrente da negociação da obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em dar 
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela City 
Security  Serviços  de  Estacionamento  Ltda.-ME hostilizando  a 
sentença de fls. 101/106, proveniente da 13ª Vara Cível da Comarca da 
Capital,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c 
Indenização por Danos Morais e Materiais interposta por  Miguel Dirceu 
Tortorello Filho, ora apelado.

O  apelado  move  a  presente  ação,  tendo  em  vista 
divulgação, sem autorização ou remuneração, de imagem fotográfica de 
sua autoria, requerendo a proibição  da reprodução da referida imagem, 
bem como o pagamento de indenização material pelos direitos autorais e 
de compensação moral.

Sentenciando  o  feito,  o  Magistrado  Singular  julgou 
procedentes  os  pedidos  e  condenou  a  ora  apelante  ao  pagamento  de 
indenização  por  danos  materiais,  no  valor  de  R$  1.500,00  (um mil  e 
quinhentos reais), devidamente corrigida desde o evento danoso e juros a 
partir  da  citação,  e  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais 
fixados  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  também corrigida,  desde  a 
sentença  e  juros  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês  do  evento  danoso. 
Determinou,  ainda,  a  publicação,  em  jornal  de  circulação  local,  da 
fotografia utilizada, com respectiva identificação.

Irresignado,  o  empreendimento  interpôs  a  presente 
apelação cível,  alegando, em síntese, que não houve comprovação dos 
danos  materiais,  bem  como  não  havia  identificação  da  autoria  da 
fotografia utilizada.
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Argumentou que a citada fotografia se encontrava em 
“site” de busca e não havia citação do nome do apelado, portanto, não há 
como ser responsabilizado, já que apenas divulgou por erro, além de não 
ter auferido lucro. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Ausentes contrarrazões, consoante certidão de fl. 125.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça 
não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 132/133).

É o relatório.

V O T O

Em  relação  aos  direitos  autorais,  a  doutrina  e  o 
ordenamento jurídico nacional  reconhecem que devem ser aferidos em 
duas vertentes, sendo a primeira em relação a acepção imaterial deste 
direito  e  a  segunda  no  que  concerne  aos  aspectos  patrimoniais  dele 
decorrentes. Estas acepções tornam-se evidentes, quando se analisa os 
dispositivos jurídicos pertinentes. 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVII, garante 
aos autores “o direito exclusivo de utilização publicação ou reprodução de 
suas obras”. Já a Lei nº. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe 
sobre os direitos autorais, em seu art. 22, deixa clarividente que: 

“Pertencem ao autor os direito morais e patrimoniais  
sobre a obra que criou”.

O direito  moral  do  autor  diz  respeito  ao  seu  direito 
personalíssimo de reivindicar a autoria da obra, de tê-la como sua, é o 
reconhecimento pelo trabalho exercido, a congratulação por ser o “pai” da 
obra.  Já  o  direito  patrimonial  do  autor  diz  respeitos  ao  conteúdo 
obrigacional  decorrente  da  negociação  da  obra,  a  vendagem  de  sua 
edição, os lucros da reprodução ou publicação decorrentes da obra.
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Resta  irrefutável  nos  autos,  que  o 
empreendimento/apelante  utilizou-se  da  fotografia  do  recorrido  sem  a 
devida autorização, o que pelo art. 29 da Lei nº. 9.610/98, transcreve-se: 

Depende de autorização prévia e expressa do autor a  
utilização  da  obra,  por  quaisquer  modalidades,  tais  
como:
I - a reprodução parcial ou integral;
[...]
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

Desta forma, fica caracterizada a conduta contrária ao 
direito (ilícito cível)  que seria fundamento para a responsabilidade civil 
extracontratual.  Inegável  o  cometimento  de  ato  ilícito  por  violação  ao 
direito autoral do recorrido sobre a fotografia objeto desta lide. 

Salienta-se  que  não  há  qualquer  excludente  de 
antijuridicidade descrito no art. 46 da Lei de Direitos Autorais. O presente 
caso não se configura como umas das “Limitações aos Direito Autorais”, 
haja vista que a foto não foi feita por encomenda, não houve qualquer 
tipo de autorização, o “site” onde foi exposta não se trata de divulgação 
científica ou técnica. 

Configurado  o  ato  ilícito,  analisa-se  a  existência  de 
dano moral indenizado.

O dano moral está comprovado, em razão da existência 
violação ao direito personalíssimo de autoria da obra, pois não há citação 
expressa do nome do demandante como autor da imagem. A obra não foi 
creditada ao mesmo. Logo, verifica-se a presença do dano de natureza 
moral  suportado  pelo  apelado,  visto  que  publicidade  não  dá  o  crédito 
corretamente  como sendo  do  autor  da  fotografia  aérea  indevidamente 
utilizada pelos demandados.

Pela análise do presente caderno processual, patente é 
o  dever  de  indenizar,  subsistindo,  dessa  forma,  os  danos  morais. Em 
relação a esta espécie de danos, sua aplicação tem como referência não 
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um dano patrimonial sofrido, mas um prejuízo que não afeta o patrimônio 
econômico,  mas  afeta  a  mente,  a  reputação  da  vítima.  Logo,  a 
indenização por danos morais não é uma reparação de danos, mas apenas 
uma compensação pelos transtornos sofridos pela pessoa ofendida.

Com  efeito,  em  toda  demanda  que  envolve  o  dano 
moral o Magistrado se defronta com a inexistência de critérios uniformes e 
definidos  para  arbitrar  um  valor  adequado.  O  problema  de  sua 
quantificação  tem  preocupado  o  mundo  jurídico,  em  virtude  da 
proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para sua 
estimação. 

Assim,  ao  tratar  da  fixação  dos  danos  morais, 
importante observar a lição da civilista Maria Helena Diniz:

"...O Juiz determina, por eqüidade, levando em conta 
as  circunstâncias  de  cada  caso,  o  quantum  da 
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e  
não  ser  equivalente,  por  ser  impossível,  tal  
equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é  
um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 
pode  negar  sua  função:  penal,  constituindo  uma 
sanção  imposta  ao  ofensor;  e  compensatória,  sendo 
uma  satisfação  que  atenue  a  ofensa  causada,  
proporcionando  uma  vantagem  ao  ofendido,  que 
poderá,  com  a  soma  de  dinheiro  recebida,  procurar  
atender a necessidades materiais ou ideais que repute  
convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" ("A  
Responsabilidade  Civil  por  Dano  Moral",  in  "Revista  
Literária de Direito, ano II, n. 9, jan./fev. de 1.996, p.  
9). 

Da  mesma  forma,  ao  tratar  da  árdua  missão  do 
Magistrado na fixação dos danos morais, o Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, pontuou: 

“Ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir  
com  prudência,  atendendo,  em  cada  caso,  às  
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peculiaridades  e  à  repercussão  econômica  da 
indenização, de modo que o valor da mesma não deva  
ser  nem  tão  grande  que  converta  em  fonte  de  
enriquecimento ilícito, nem tão pequeno que se torne  
inexpressivo”. (TJMG, Ap. 87.244, Terceira Câm.).
Cabe  ao  juiz,  pois,  em  cada  caso,  valendo-se  dos 

poderes  que  lhe  confere  o  estatuto  processual  vigente  (arts.  125  e 
seguintes),  dos  parâmetros  traçados  em  algumas  leis  e  pela 
jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as diversas 
circunstâncias  fáticas  e  fixar  a  indenização  adequada  aos  valores  em 
causa.

Dessa forma, entendo exacerbado ao caso a estipulação 
dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  havendo, 
portanto, necessidade de alteração na sentença objurgada, para redução 
do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto ao dano patrimonial, incontroverso nos autos a 
utilização  da  fotografia  sem a  devida  contraprestação  (pagamento)  ao 
recorrido pelos aspectos patrimoniais do direito autoral.

O recorrido,  em sua exordial,  aponta “o valor  de R$ 
1.000,00 a R$ 2.000,00 para utilização de sua fotografia”, anexando notas 
fiscais  de  serviço,  em  média,  nestes  valores.  Registre-se  que,  na 
oportunidade de resposta, não houve impugnação específica deste valor 
ou daquelas notas fiscais de serviço.

Logo, este montante valorado e fixado na sentença, a 
título  de  indenização  por  dano  material,  em  razão  do  aproveitamento 
econômico da imagem, está correto e é perfeitamente proporcional.

Isto posto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso 
para reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
mantendo incólume a decisão nos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
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Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                             7


