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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  E  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVIDO.
DEMANDANTE  RESPONSÁVEL  PELA
CONFECÇÃO DA OBRA.  ACERVO PROBATÓRIO.
CORRESPONDÊNCIA.  DIREITO  AUTORAL.
RESPEITO.   UTILIZAÇÃO  DE  IMAGEM
FOTOGRÁFICA.  AUSÊNCIA  DE
CONSENTIMENTO.  INDENIZAÇÃO  MORAL
DEVIDA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  79,  DA LEI  DE
DIREITOS  AUTORAIS.  FIXAÇÃO  COM
PRUDÊNCIA.  JUROS  DE  MORA  DEVIDOS  A
PARTIR  DO  EVENTO.  SÚMULA  Nº  54,  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.
DANOS  MATERIAIS  AFASTAMENTO.  PROVA.
INSUFICIÊNCIA  NESTE  TÓPICO. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  MANUTENÇÃO.



PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-  A Lei  nº  9.610/98,  tratando  dos  direitos  autorais,
estatuiu  a  forma  de  utilização  de  obra  fotográfica,
determinando, ainda, a indicação do nome do autor,
quando a  imagem for  empregada por terceiro,  nos
termos do art. 79, § 1º e, considerando ter a recorrida
inobservado  esse  regramento,  impõe a  indenização
decorrente do dano moral vivenciado pelo autor.

-  Não  se  credencia  ao  acolhimento  do  pedido
referente  ao  dano  material,  quando  o  conjunto
probatório carreado não confirma satisfatoriamente a
ocorrência  de  ofensa  patrimonial,  não  se  valendo,
para tanto, a mera alegação do postulante.

-  O  acolhimento  parcial  do  apelo  não  impõe  a
inversão do ônus da sucumbência, em razão da parte
autora ter decaído em parte mínima do pedido, com
fulcro  no  art.  21,  parágrafo  único,  do  Código  de
Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls.  85/90,   interposta por
Imobiliária  RC  Imóveis  Ltda contra  sentença,  fls.  64/71,  integrada  às  fls.  82/84,
prolatada pela Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou
parcialmente  procedente  o  pedido constante  na  Ação de Obrigação  de Fazer  c/c
Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela,
proposta por Miguel Dirceu Tortorello Filho, consignando os seguintes termos:



ISTO  POSTO e  mais  que  dos  autos  consta,
ACOLHO a preliminar de carência de interesse de
agir, unicamente no que tange ao pleito de abstenção
de reprodução da fotografia em site da promovida,
ratificando, em parte, o teor da decisão interlocutória
de  fls.  37/38,  ao  tempo  em  que  afasto  as  demais
preliminares  suscitadas  e,  no  mérito,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral
para  condenar  o  promovido  ao  pagamento  de
indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$
2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora
à  base  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês  a  partir  da
citação,  além  de  correção  monetária  com  termo
inicial  na  data  de  hoje  (Súm.  362  do  STJ),  e
indenização por  danos materiais na quantia de R$
1.200,00  (mil  e  duzentos  reais),  corrigidos
monetariamente a partir da data do ajuizamento da
presente  ação  e  juros  moratórios  de  1%  (um  por
cento) ao mês, a partir da citação, bem como condeno
o promovido na  obrigação de fazer consistente na
publicação,  por  três  vezes  consecutivas em jornal
de grande circulação  nesta comarca,  da identidade
do autor da obra indevidamente veiculada em seus
anúncios  publicitários  e  página  eletrônica,  outrora
disponível na internet, isto a teor do disposto no art.
108, inc. II, Lei nº 9.610/98. 

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, a
impropriedade da decisão  a quo, alegando, inicialmente, que “não se evidencia no
caderno processual  qualquer ato  ilícito  capaz de deferir  ao recorrido dano moral
perseguido. Ademais, a inconformada não agiu ou se omitiu de forma a prejudicar
moralmente o apelado”, fl. 88, uma vez que suas obras não foram depreciadas ou
denegridas. Por outro quadrante, aduz “que não há nos autos qualquer comprovante
de danos materiais efetivos, oriundos da produção da obra intelectual questionada.



O apelado não sofreu qualquer depreciação em seu patrimônio capaz de ostentar o
pleito  inaugural”,  fl.  88.  Ainda,  requer a  exclusão da condenação dos  honorários
sucumbenciais.  Ao final,  pugna pelo provimento do presente recurso, para que a
sentença seja reformada, e por conseguinte, dado provimento ao apelo.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
93V.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, não se manifestou no mérito, fls. 99/101.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Na inicial,  narrou  Miguel  Dirceu  Tortorello  Filho
que,  sendo  fotógrafo  profissional,  teve  um  de  seus  trabalhos,  indevidamente,
utilizado  pela  parte  demandada,  em  diversas  páginas  da  internet,  sem  a  devida
autorização  ou  qualquer  remuneração,  o  que  carateriza  a  prática  de  contrafação,
ocasionando-lhe danos de ordem moral e material.

A Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da
Capital,  acolhendo  as  alegações  exordiais,  julgou  procedente,  em  parte,  o  pleito
preambular, condenando a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) como danos materiais,
com os acréscimos legais e, ainda, na obrigação de fazer, correspondente à publicação
da fotografia, em jornal de grande circulação, por três vezes consecutivas, indicando
o demandante,  como autor do material,  na forma disposta no art.  108, da Lei  de
Direitos Autorais, além de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte
por cento), sobre o valor da condenação.

Insatisfeita,  a  recorrente  interpôs  apelação,
sustentando, em suma, que as obras do autor não foram depreciadas ou denegridas,
o que inviabiliza o seu pleito inicial.



Conforme  se  depreende  dos  documentos
colacionados aos autos, a parte autora, profissional do ramo da fotografia, possui um
variado elenco de imagens fotográficas, as quais são expostas na  internet, em sítio
eletrônico de sua propriedade, sendo cobrado valor que varia entre R$ 1.000,00 (mil
reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para utilização do referido material por terceiros. 

Nesse  tocante,  necessário  esclarecer  que  a
Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVII, garantiu ao autor o direito de dispor de
suas obras, inclusive ensejando o pagamento de indenização por quem, sem a devida
autorização,  fizer  uso do material,  violando,  dessa forma, o direito constitucional
assegurado. 

Com arrimo na referida garantia constitucional, a Lei
nº 9.610/98, que trata dos direitos autorais, estatuiu a forma de utilização de obra
fotográfica, determinando, ainda, a indicação do nome do autor, quando a imagem
for  empregada  por  terceiro,  nos  termos  articulados  pelo  art.  79,  §  1º,  do  citado
diploma legal:

Art.  79.  O  autor  de  obra  fotográfica  tem direito  a
reproduzi-la  e  colocá-la  à  venda,  observadas  as
restrições  à  exposição,  reprodução  e  venda  de
retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a
obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.
§  1º  A  fotografia,  quando  utilizada  por  terceiros,
indicará de forma legível o nome do seu autor.
 
Neste diapasão, considerando que restou esclarecido

nos autos, conforme os documentos probatórios, fls. 21/29, ser o apelado o autor da
fotografia publicada indevidamente pela apelante, acrescentando a isso que a LDA -
Lei de Direitos Autorias, em seu art. 7º, VII, estabelece, expressamente, a proteção às
obras  fotográficas,  os  argumentos  arejados  pela  recorrente  remanescem  não
razoáveis,  devendo  ser  afastados,  sobejando  inalterável,  nesse  ponto,  a  sentença
guerreada.

Nesse sentido:



RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO  À  IMAGEM.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS.  OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ofensa ao direito à imagem materializa-se com
a  mera  utilização  da  imagem  sem  autorização,
ainda que não tenha caráter vexatório ou que não
viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde
que  o  conteúdo  exibido  seja  capaz  de
individualizar o ofendido.
(...)
4. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no Ag
1345989/SP,  Agravo  regimental  no  agravo  de
instrumento  2010/0156474-2,  Relator(a)  Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador
T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  do  Julgamento
13/03/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2012)
- negritei.

Com essas considerações,  avancemos à indenização
pelos danos morais e materiais.

Quanto  aos  danos  morais,  entendo  não  merecer
reparo a decisão de origem.

Nessa  seara,  convém  esclarecer  que  os  critérios
utilizados para a fixação da verba compensatória moral devem estar de acordo com a
melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  que  versam  sobre  a  matéria  sub
examine,  consoante  a  qual  incumbe  ao  magistrado  arbitrar,  observando  as
peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a
situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco
que seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins a que se propõe. 



 A propósito, estabelece ainda o Código Civil:

Art.  944.  A indenização  mede-se  pela  extensão  do
dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz
reduzir, equitativamente, a indenização.

E,

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente
para o evento danoso, a sua indenização será fixada
tendo-se  em  conta  a  gravidade  de  sua  culpa  em
confronto com a do autor do dano.

Destarte,  sopesados  os  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade,  mostra-se  adequado  à  compensação  dos
transtornos vivenciados pelo apelado, atendendo ao fim punitivo e compensatório da
indenização, no importe fixado na origem, qual seja, de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devendo este valor, porém, ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso,
por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54, do Superior
Tribunal de Justiça.

No  tópico  remanescente,  entendo  plausível  a
alegação  recursal,  uma  vez  que mesmo  considerando  ilegal  a  conduta  da  parte
apelante, tal fato não gera, por si só, direito à reparação, máxime, quando não fica
evidente  o  prejuízo  material  experimentado  pela  parte  autora,  tampouco  gastos
desprendidos com a publicação do material.

De fato, De Plácido e Silva disserta: 

O  dano  emergente  (damnum  emergens)  é  o  que
consiste na perda efetivamente sofrida. É o prejuízo
real  ou  aquilo  que  se  perdeu,  em  virtude  do  ato



praticado  ou  do  fato  ocorrido.  (In.  Vocabulário
Jurídico, Forense, vol. III, p. 4). 

Sobre tema, Caio Mário da Silva Pereira:

As perdas e danos não poderão ser arbitrários. Não
pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro
hipotético.  Somente  lhe  cabe,  com  fundamento  na
reparação, receber, como benefício de que o dano o
privou,  aquilo  que  efetivamente  decorreu  do  fato
imputável,  e os lucros cessantes por efeito direto e
imediato  do  descumprimento  da  obrigação.  (In.
Instituições de Direito Civil, vol. II, 15ª ed., Forense,
p. 238).

Deste modo, não há como se computar, na espécie, os
prejuízos patrimoniais meramente alegados pelo autor.

Não destoa a jurisprudência, recente, deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  DIVULGAÇÃO  DE
FOTO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO
PROFISSIONAL.  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS
AUTORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.  RECONHECIMENTO  DO  USO  NÃO
AUTORIZADO.  DANOS  MORAIS.  EXIS-
TÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A
Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera,
atualiza  e  consolidada  a  legislação  sobre  direitos
autorais  confere  ao  autor  o  direito  exclusivo  de
utilizar  e  dispor  da  obra  (inclusive  as  fotografias).
Assim, o uso não autorizado de foto pertencente ao

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%209610&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI9610


autor, enseja indenização por danos morais. 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: VIII. As obras
fotográficas e as produzidas por qualquer processo
análogo ao  da  fotografia.  Art.  28.  Cabe ao  autor  o
direito exclusivo de utilizar,  fruir  e dispor da obra
literária,  artística  ou  científica.  “apelação  cível.
Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
e  materiais.  Utilização  de  fotografia  em página  de
internet.  Violação  de  direitos  autorais.
Reconhecimento  apenas  dos  danos  morais.
Minoração  do  quantum  arbitrado.  Desnecessidade.
Observância  dos  critérios  de  razoabilidade  e
proporcionalidade. Incidência dos juros moratórios.
Data do evento dano- so. Respeito à Súmula nº 54/stj.
Sentença  mantida.  Desprovimento.  O  valor  da
indenização se estima pela extensão do dano, grau
de  culpa  do  ofensor,  situação  socioeconômica  das
partes,  além de  fixar-se  uma quantia  que  sirva  de
desestímulo ao ofensor para a renovação da prática
ilícita.  Desse  modo,  a  indenização  não  pode  ser
irrisória a ponto de não satisfazer a vítima, tampouco
ser insignificante para o causador do dano. O termo
inicial para a responsabilidade extracontratual conta-
se a  partir  da data  do evento danoso,  consoante a
orientação  estampada  na  Súmula  nº  54  do  STJ.  ”.
(TJPB;  APL  0072735-34.2012.815.2001;  Primeira
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José Ricardo
Porto; DJPB 15/08/2014; Pág. 13) - sublinhei.

Por  fim,  mantenho,  no mais,  a  sentença  objurgada
em  todos  os  seus  termos,  inclusive  com  relação  aos  ônus  sucumbenciais,  por
entender que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo, portanto, ser



aplicado o art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO,  corrigindo,  de ofício,  os juros  de mora que devem incidir  no valor
fixado a título de danos morais, ao tempo em que afasto a condenação da apelante
em danos materiais.

É como VOTO.     

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, Miguel de Britto Lyra
Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  João  Alves  da  Silva)  e
Alexandre Targino Gomes Falcão (Juiz convocado para substituir o Desembargador
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                               Relator           


