
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003222-65.2015.815.2003.
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Clio Robispierre Camargo Luconi.
Advogado : Wilson Furtado Roberto (OAB/PB nº 12.189).
Apelada : CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.
Advogado : Gustavo Viseu (OAB/SP nº 117.417).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  SENTENÇA  DE
LIMINAR  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS DO ART. 285-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  INDEVIDA
AUSÊNCIA  DE  OPORTUNIZAÇÃO  DE
PRODUÇÃO  PROBATÓRIA.  NECESSIDADE
DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  SENTENÇA
PROFERIDA  ANTES  DA  CONTESTAÇÃO.
ERROR  IN  PROCEDENDO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

-  O julgamento liminar de improcedência com base
no  art.  285-A do  Código  de  Processo  Civil  de  73
somente é viável quando a matéria controvertida nos
autos for unicamente de direito. No entanto, o caso
em  concreto  envolve  questões  de  fatos  que
demandam a necessidade de oportunizar às partes a
produção probatória.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Clio Robispierre
Camargo Luconi contra sentença (fls. 43/44v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Regional de Mangabeira que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c
Reparação  por  Danos”  ajuizada  em  face  de  CVC  Brasil  Operadora  e
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Agência de Viagens S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na peça de ingresso (fls. 02/13), o autor relata que é fotógrafo
profissional com amplo acervo de fotos da cidade de Porto Seguro, localizada
no Estado da Bahia, cadastrado na Biblioteca Nacional. Assevera que cobra
pela utilização das fotos retratadas um valor médio de R$ 1.500,00 (mil  e
quinhentos reais).

Destaca que, em data recente, deparou-se com a utilização de
uma de suas fotos,  relativa ao complexo de “Tôa Tôa”,  no perfil  da parte
promovida  no  site  de  relacionamentos  “Facebook”
(https://  www.facebook.com/  CVCFiusa/photos/pb.307491442701736.-
2207520000.1431112475./722714061179470/?type=3&theater),  sem  sua
autorização, circunstância que sustenta ter abalado sua moral e causado-lhe
prejuízos de ordem material. Ao final, pleiteia a condenação por danos morais
e materiais.

Antes  que  houvesse  a  citação  do  promovido,  o  Magistrado
primevo  prolatou  sentença  de  improcedência  (fls.  43/44v),  cuja  ementa
transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO COM BASE
NO ART. 285-A DO CPC. POSSIBILIDADE.
-  Tratando-se  de  ação  repetitiva,  quando  o  juízo
singular  já  houver  proferido  sentença  de  total
improcedência em casos idênticos, e sendo a matéria
eminentemente de direito, possível o julgamento do
feito de plano, com base no art. 285-A do CPC.
DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS.  I.  USO DE FOTOGRAFIA PELAS
PROMOVIDAS.  UTILIZAÇÃO  ACESSÓRIA  II.
DANO  MATERIAL.  INEXISTÊNCIA  DE
PREJUÍZOS III. DANO MORAL. ATO ILÍCITO NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
I.  Não há comprovação de que a obra fotográfica
tenha sido utilizada comercialmente, haja vista que o
sítio da promovida não cobra por número de acessos.
Igualmente  a  fotografia  impugnada  sequer  é  tema
central do conteúdo exposto pelo sítio, apresentando-
se de forma acessória à finalidade da ré.
II. Inexiste danos materiais a reparar. Porquanto a
utilização  da  fotografia  não  causou  prejuízos  ao
promovente,  haja  vista  que  sua  reprodução  não
majorou o custo total  da produção e não privou a
obra do mercado.
III.  O dano  moral  não  deve  prosperar  pois  o  ato
ilícito não restou configurado nos autos, razão pela
qual o pedido de reparação deve, pois, ser afastado”
(fls. 43). 
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Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 49/65),
alegando, inicialmente, a incorreto julgamento antecipado da lide com base no
art. 285-A do CPC de 73. Assevera ter restado demonstrada a autoria das fotos,
bem como a ilicitude da conduta da parte promovida ao utilizar indevidamente
a fotografia de sua autoria em site, para fazer propaganda do negócio, sem
qualquer autorização.

Defende estarem presentes, no caso, todos os pressupostos da
responsabilidade  civil,  motivo  pelo  qual  resta  configurado  o  dever  de
indenizar, independentemente da forma como a recorrida teve acesso à obra
fotográfica. Por fim, requer a reforma do julgado, a fim de que a demanda seja
julgada totalmente procedente. 

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  71/88),  pugnando  a  apelada
pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito por
considerar ausente interesse público que justifique sua intervenção no feito
(fls. 266).

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

-  Da  Preliminar  de  Nulidade:    Julgamento  Liminar  de
Improcedência

Como relatado,  insurge-se  a  apelante  contra  a  sentença  que
julgou improcedente a demanda, proferindo julgamento com base no art. 285-
A do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art.  285-A.  Quando  a  matéria  controvertida  for
unicamente  de  direito  e  no  juízo  já  houver  sido
proferida sentença de total improcedência em outros
casos idênticos,  poderá ser dispensada a citação e
proferida  sentença,  reproduzindo-se  o  teor  da
anteriormente prolatada.

§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no
prazo de  5  (cinco)  dias,  não manter  a  sentença e
determinar o prosseguimento da ação.

§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a
citação do réu para responder ao recurso.

Pois  bem.  Vislumbro  que  a  forma  como  fora  conduzido  o
processo  culminou em uma nítida  nulidade  instrutória  por  cerceamento de
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defesa, porquanto o D. Juiz a quo,  não obstante sua costumeira diligência,
procedeu ao julgamento da lide com base no art. 285-A de forma equivocada.

Explico.

Para que uma demanda seja julgada com base no mencionado
dispositivo é necessário que estejam presentes todos os requisitos previstos
pelo legislador pátrio para o julgamento liminar de improcedência – ou seja,
que a matéria controvertida nos autos seja unicamente de direito, bem como
que  exista  no  juízo  a  quo outras  sentenças  de  total  desacolhimento  dos
mesmos  pedidos  autorais,  além  de  se  ter  reproduzido  teor  de  sentença
anteriormente proferida.

Dentro  desse  contexto,  há  de  se  registrar  que  a  norma
excepcional  prevista  pelo  mencionado  artigo,  conforme lição  doutrinária  e
jurisprudencial, desde que observados os requisitos objetivos acima indicados,
propicia  uma  celeridade  processual,  postergando-se,  naturalmente,  o
contraditório  para  a  fase  recursal,  havendo  o  réu  que  impugnar  as  razões
apelatórias da mesma forma como deveria proceder mediante a apresentação
de eventual contestação.

Assim,  o  julgamento  liminar  de  improcedência  somente  é
viável quando a matéria controvertida nos autos for unicamente de direito. No
entanto,  a  hipótese  dos  autos  envolve  questões  de  fatos,  que  demandam a
necessidade dilação probatória.

Dessa forma, entendo que laborou em equívoco o Magistrado,
pois  não poderia ter se omitir quanto à oportunização de produção de prova
pelos demandados, proferindo decisão liminar de improcedência da demanda.

Nesse sentido, confira-se precendete desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C
TUTELA ANTECIPADA.  JULGAMENTO  PROFERIDO COM
BASE NO ART. 285-A, DO CPC. MATÉRIA UNICAMENTE DE
DIREITO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO DA NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE
DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  NÃO  APLICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM.
RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM  PARA  REGULAR
TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.  APELO
PREJUDICADO. - O art. 285-A, no Código de Processo Civil,
foi  introduzido  pela  Lei  nº  11.277/2006,  com  o  intuito  de
consagrar  princípios  como  o  da  economia  e  celeridade
processual,  permitindo  que  o  juiz,  liminarmente,  profira
julgamento  de  improcedência  do  pedido,  quando  a  ação
envolver  matéria  exclusivamente de  direito.  -  Tratando-se de
ação, objetivando a revisão contratual, não se deve aplicar o
art.  285-A do  Código  de  Processo  Civil,  pois  as  questões
suscitadas  não  tratam  apenas  de  matéria  de  direito,  sendo
indispensável a análise do contrato firmado entre as partes. 
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00096476320148150251,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j.  em 23-08-2016) .
(grifo nosso).  

Logo, em se verificando que a condução processual do juízo a
quo não  observou  a  necessária  oportunização  da  produção  probatória,
suprimindo  a  instrução  processual  sem  que  estivessem  presentes  todos  os
requisitos  do  artigo 285-A do  Código  de  Processso  Civil  de  73,  revela-se
manifesto o  erro in porcedendo, havendo de ser cassada a decisão proferida
em tais condições.

Isso posto, deve-se anulada a sentença vergastada, remetendo-
se o feito à primeira instância, a fim de que se dê o seu regular processamento
e julgamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à apelação,
reconhecendo  a  nulidade  da  sentença  por  indevido  julgamento  liminar  da
demanda e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem
para  o  regular  prosseguimento  do  feito,  mediante  a  garantia  da  devida
instrução processual.

É como VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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