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APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMO
DAS  PARTES  PROMOVIDAS.  UTILIZAÇÃO  DE
IMAGEM  FOTOGRÁFICA.  FALTA  DE
CONSENTIMENTO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
DANOS  MORAIS  DEVIDOS. VALOR  DA
INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA MINORAÇÃO.
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.
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- No tocante ao dano moral, 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,  fazer  uso  do material,  violando,  dessa
forma, o direito constitucional assegurado. 

-  O  valor  da  indenização  arbitrado  merece
minoração,  quando  seu  valor  elevado  fixado  em
primeiro grau é  desproporcional  ao fim punitivo e
compensatório da indenização.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Clio Robispierre Camargo Luconi  ajuizou Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de
Antecipação de Tutela, em face da Yes Turismo e CVC Agência de Viagens S/A, sob
o argumento de ser fotógrafo profissional e que algumas fotografias de sua autoria
foram  utilizadas  indevidamente  pelas  promovidas,  sem  autorização  ou  créditos
referentes às obras, fato que, na sua ótica, carateriza a prática de contrafação e desafia
o dever de indenizar os prejuízos moral e material suportados. Assim, requereu, em
sede de antecipação de tutela, a retirada do material e a proibição de sua reprodução
em novas publicidades, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).  No  mérito,  pediu  a  condenação  em  obrigação  de  fazer,  no  sentido  de  se
publicar as obras em jornal de grande circulação, sendo-lhe atribuídos os créditos por
fotografia, além de indenização por danos morais e materiais, sendo estes no valor da
foto, multiplicado por três mil exemplares.
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O  Juiz  de  Direito  a  quo proferiu  sentença,  nos
seguintes termos, fls. 558/565:

POSTO ISTO, com arrimo no art. 487, I, do CPC/15 e
considerando  tudo  o  mais  que  dos  autos  consta,
JULGO  PROCEDENTE,  em  parte,  o  pedido
formulado na inicial, para condenar os polos réus ao
pagamento, em favor do autor,  de indenização por
danos  morais  na  alçada  de  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais), cada um, corrigida pelo IPC-A, a contar desta
data, e acrescida de juros moratórios de 1% a.m., a
parti do evento danoso, bem assim à publicação, por
três vezes consecutiva, da autoria da obra em jornal
de grande circulação, sob pena de multa-diária de R$
50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais),  julgando  improcedente  os  demais
pedidos.

Inconformadas,  as  promovidos interpuseram
APELAÇÃO,  trazendo  aos  autos,  as  alegações  de  ausência  de  objetivo  de
comercialização da fotografia,  máxime quando o material ora em questão, está ao
alcance de qualquer pessoa na rede mundial de computadores. Verberam, ademais,
não se ter comprovado ser o autor, proprietário da foto, já que não a protegeu antes
da  divulgação  na  mídia  eletrônica,  afastando,  por  conseguinte,  danos  de  ordem
moral e material, fls. 567/586.

Contrarrazões  pelo  promovente,  pugnando  pela
manutenção da sentença, fls. 6717/626.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Na inicial, narrou Clio Robispierre Camargo Luconi
que, sendo fotógrafo profissional, teve algumas de suas fotografias indevidamente
utilizadas  pelas  partes  demandadas,  sem  a  devida  autorização  ou  qualquer
remuneração, o que carateriza a prática de contrafação, ocasionando-lhe danos de
ordem moral e material.

O Juiz  de Direito  da 6ª  Vara Cível  da Comarca de
Campina Grande, acolhendo parcialmente as alegações exordiais, julgou procedente
em  parte  o  pleito  preambular,  condenando  o  promovido,  ao  pagamento  de  R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

As  partes  promovidas  recorreram,  buscando  o
afastamento da condenação moral. 

No  tocante  ao  dano  moral,  mister  repisar  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, fazer 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, caput, e §1º, do citado
diploma legal:

Art.  79.  O  autor  de  obra  fotográfica  tem  direito  a
reproduzi-la  e  colocá-la  à  venda,  observadas  as
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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.
 
Nesse diapasão, considerando que restou esclarecido

nos  autos,  conforme  os  documentos  probatórios,  ser o  promovente  o  autor  das
fotografias publicadas indevidamente pelos promovidos acrescentando a isso que a
LDA - Lei de Direitos Autorais, em seu art.  7º, VII,  estabeleceu, expressamente, a
proteção  às  obras  fotográficas,  merece  ser  mantida,  nesse  ponto,  a  sentença
guerreada.

Nesse  sentido,  interessante  é  jurisprudência  do
Tribunal  de Justiça  do Rio  Grande do Sul,  que decidindo caso análogo,  assim se
manifestou:

INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA
DE  AUTORIA  DO  AUTOR  EM  DIVULGAÇÃO
PUBLICITÁRIA  DE  EVENTO,  SEM  PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO,  NEM MENÇÃO AO NOME DO
AUTOR  DA  IMAGEM.  VIOLAÇÃO  A  DIREITO
AUTORAL.  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO  PELOS
DANOS  MATERIAIS  ORIUNDOS  DO  FATO,
CONSISTENTES  NO  VALOR  QUE  O  AUTOR
DEIXOU  DE  RECEBER  PELA  DIVULGAÇÃO
COMERCIAL  DA  FOTO.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS  IN  RE  ISPA.  DIREITO  À
REPARAÇÃO MORAL QUE ADVÉM DA PRÓPRIA
LEI QUE REGULA A MATÉRIA. Diante da ausência
de  prévia  autorização,  tem  o  autor  direito  à
reparação  pelos  danos  morais  advindos  da
utilização  indevida  da  obra  de  sua  autoria.
Evidenciada a violação ao direito autoral, consistente
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na divulgação da imagem sem autorização do autor,
nem menção ao seu nome, os danos que daí advém
dispensam  comprovação  específica,  sendo
presumidos.  O  direito  à  reparação  moral,  em  tal
caso,  decorre  da  própria  lei  que  regula  a  matéria
(Lei n. 9.610/98), nos arts. 24, inc. I, e 108, caput. Faz
jus  o  autor,  ainda,  à  indenização  dos  prejuízos
materiais  decorrentes  da  utilização  da  fotografia
sem  autorização,  para  o  que  deve  ser  levado  em
conta o valor comercial de venda ou exploração das
imagens fotográficas por ele captadas. Na ausência
de  elementos  concretos  que  permitam  a
quantificação dos valores devidos a título de lucros
cessantes,  é  possível  que  se  proceda  ao  seu
arbitramento, julgando-se a lide por equidade, como
expressamente autoriza o art.  6º  da  Lei  9.099/95,  a
partir  do  critério  da  razoabilidade.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/RS.  Recurso Cível
Nº  71002189793,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,
Turmas  Recursais,  Relator:  Eugênio  Facchini  Neto,
Julgado em 18/12/2009) - negritei.

No tópico correlato, contudo, entendo que deve ser
minorado o valor arbitrado pela Juíza  a quo  na sentença, porquanto o valor de R$
2.000,00  (dois  mil  reais),  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, devendo este
valor, ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, qual seja, primeira
publicação, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº
54,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  correção  monetária  a  partir  da  data  do
arbitramento, sentença, de acordo com a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
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No mais, considerando que a parte decaiu em parte
mínima,  entendo  não  haver  necessidade  de  reparos,  quanto  ao  valor  arbitrado  a
título de custas e honorários de sucumbência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO, apenas para minorar a condenação por danos morais para R$ 2.000,00
(dois mil reais).

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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