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RECURSO  APELATÓRIO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  FOTOGRAFIA  DIVULGADA  EM  SITES
DAS DEMANDADAS SEM AUTORIZAÇÃO OU MENÇÃO
AO  CRIADOR.  AUTORIA  COMPROVADA.  APLICAÇÃO
DO ART. 5º, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO
ART.  7º,  VII,  DA  LEI  Nº  9.610/98.  INFRIGÊNCIA  AO
DIREITO AUTORAL.  DANO MORAL CARACTERIZADO.
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  VERBA  ARBITRADA.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO
NA MÉDIA DAS  CONDENAÇÕES  FIXADAS  EM  CASOS
SEMELHANTES  NESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA APELATÓRIA. 

-  Restando  comprovada  a  utilização,  pelos  promovidos,  de  obra
fotográfica de propriedade do promovente, sem a sua autorização,
tampouco  a  indicação  de  créditos  autorais,  caracterizada  está  a
violação aos direitos imagem do demandante, o que gera o dever de
indenizar os prejuízos morais causados.

- “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 624698 /
SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. em 04/08/2015).

-  Para  a  quantificação  da  indenização,  incumbe  ao  magistrado
analisar a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as
condições financeiras do ofensor e a situação da vítima, para que  o
quantum reparatório  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento  sem
causa ou inexpressiva,  a ponto de não atender aos fins a que se
propõe,  qual  seja,  compensar  o  ofendido e  inibir  a  repetição  da
conduta ilícita pelo agressor.
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- Quando o julgador de primeiro grau não estabelece a reparação
com razoabilidade, de acordo com casos semelhantes anteriormente
julgados na Corte, impõe-se a modificação do montante arbitrado.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela” movida por  Clio Robispierre Camargo Luconi
em face da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Tupantur Turismo e Hotéis.

Narrou o autor em sua exordial (fls. 02/20) que, sendo fotógrafo profissional,
teve algumas fotografias suas indevidamente utilizadas, publicadas no site  www.tupantur.com.br de
propriedade  da  Tupantur,  com  redirecionamento  para  o  site
www.parceiroscvc.com.br/site/index.jsf?par=tupantur, que pertence à CVC Turismo, sem a devida
autorização ou qualquer remuneração, o que carateriza a prática de contrafação, ocasionando-lhe
danos de ordem moral e material, pugnando pela indenização, bem como pela retirada das fotos e
pela publicação em jornal de grande circulação indicando o seu nome como autor intelectual das
imagens em discussão.

Após o regular trâmite processual,  o juízo primevo, através da sentença de
fls. 1035/1042, julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial,  condenando as
demandadas no adimplemento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção pelo IPCA, a contar da data da sentença e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como determinando a publicação, por três
vezes consecutivas, 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).

Em seguida, estabeleceu o adimplemento das custas processuais e honorários
advocatícios  pelas  empresas  promovidas,  no percentual  de R$ 15% (quinze por  cento)  sobre a
condenação.

Irresignadas, as demandadas interpuseram recurso às fls. 1.045/1.063, que  se
insurge contra o decisum singular, afirmando, inicialmente, a ocorrência de litispendência. Ademais,
sustentam inexistir provas acerca do direito autoral do demandante, bem como que não houve a
caracterização  dos  pretensos  danos.  Outrossim,  alternativamente,  pugnam  pela  redução  da
indenização da verba honorífica arbitrada.

Contrarrazões ofertadas – fls. 1.094/1.103. 

A douta Procuradoria de Justiça lançou parecer sem manifestação quanto ao
mérito do recurso, considerando a inexistência de interesse público no caso concreto.
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É o relatório.

V O T O

Ab  initio,  cabe  rechaçar  a  arguição  de  litispendência  invocada  pelos
demandados.

A despeito de o autor já haver movido outras ações em face da CVC acerca das
mesmas fotos, importa ressaltar  que as demandas podem conter as mesmas partes e discutir  os
mesmos fatos, mas cada contrafação cometida ensejaria o direito a reparação, e assim, uma nova
ação.

Portanto, depreende-se que, no caso dos autos, não há o preenchimento dos
requisitos  legais  dispostos  no art.  337,  §  2º,  do CPC, motivo  pelo  qual  não merece  censura  o
afastamento da alegação de litispendência firmado na decisão recorrida.

Pois bem.

O  cerne  da  questão  versa  sobre  a  ilegalidade  na  publicação,  em  sítios
eletrônicos de propriedade das promovidas, de imagens de Porto Seguro/BA, de suposta autoria do
promovente, ora apelado.

Assim,  entendo  que  a  titularidade  dos  retratos  utilizado  pelas  empresas
demandadas é, de fato, do recorrido, conforme passo a explicar.

Carreando a documentação anexada à exordial,  deparo-me com  “prints” de
tela da home page das suplicantes (fls. 37/63), nas quais constam imagens (mesmo ângulo, forma e
tonalidades) à obra fotográfica reproduzida em diversos outros sites, os quais indicam o postulante
como  sendo  o  criador  das  fotos  em  debate  (fls.  105/121),  bem  como  registros  em  cartório
certificando a autoria das imagens (fls. 64/89).

O art. 5º, XXVII, da Constituição Federal, assegura o direito exclusivo do autor
de suas obras, ensejando o pagamento de indenização por quem, sem a devida autorização, fazer
uso do material, violando, dessa forma, direito constitucionalmente assegurado. Eis o que preceitua
o declinado dispositivo de nossa Carta Magna:  

“Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXVII – aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. 

Por sua vez, a Lei nº 9.610/98, que trata dos direitos autorais, estatuiu no seu
art. 7º, inciso VII, que o retrato é considerado obra intelectual protegida. Eis o que leciona o citado
diploma legal:
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“Art.  7º  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: (...) VII - as
obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia;”

Da simples leitura do artigo supra, conclui-se que as obras fotográficas e as
produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia constituem direitos autorais, os quais
proporcionam  ao  seu  titular  a  possibilidade  de  auferir  os  efeitos  patrimoniais  decorrentes  da
reprodução fotográfica que lhe pertence, cabendo-lhe exclusivamente utilizar, fruir e dispor dela,
consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.610/98. 

A esse respeito, afigura-se oportuna a lição de Carlos Alberto Bittar:

“Outrossim, para a proteção da obra, não se leva em conta o respectivo
valor  ou  mérito.  Daí  se  entende  que,  para  a  incidência  no  sistema
autoral,  não se cogita de análise de seu valor intrínseco,  em face da
subjetividade que se instalaria na sua determinação em concreto.

Assim, mesmo as obras de mínimo valor intelectual encontram abrigo no
plano autoral, desde que revelem criatividade, inclusive se o uso se não
inserir no contesto das artes, ciências ou literatura (como ocorre, por
exemplo, com manuais de culinária, catálogos, calendários, coletâneas
de canções)” (Direito de Autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p.
22).

Outrossim,  não  pode  a  imagem  ser  divulgada  sem  a  anuência  ou  prévia
autorização do seu criador, tampouco sem que seja indicada a autoria correlata, como pode ser visto
da redação dos arts. 29 e 79, §1º, ambos da Lei de Direito Autoral:

“Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização
da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial
ou integral; 
(...)
“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”. 

Nesse  diapasão,  conforme  documentos  probatórios  de  (fls.  64/89)  e  (fls.
105/121),  considero ser o recorrido o criador das fotos publicadas indevidamente pelos apelantes
(fls. 37/63), razão pela qual concedo que os argumentos firmados pelo recorrentes não prosperam.

Apoiado  nisto,  vislumbro  a  ilicitude  da  conduta  dos  irresignantes,  que  não
tiveram a devida cautela em pesquisar a respectiva autoria das imagens antes de publicá-las em seus
sites.

A jurisprudência pátria aquiesce a esse entendimento, respeitando o direito do
artista  em,  mediante  a  confecção  de  uma obra,  no  caso,  a  fotografia,  indenizá-lo  pelo  uso  da
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imagem sem a devida autorização:

“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)
(Grifo nosso)

Forçoso, portanto, concluir que o dano moral decorrente da ofensa ao direito
autoral deve ser indenizado,  pois restou comprovada a publicação sem a concessão do crédito,
tampouco a devida e necessária autorização, configurando a contrafação.

Nesse sentido, trago à baila julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“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.
2. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da
indenização  por  dano  moral  apenas  é  possível  quando  o  quantum
arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante.
Não estando configurada uma dessas hipóteses,  não cabe examinar a
justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda
incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 624698 / SP. Rel.
Min. Luis Felipe Salomão. J. em 04/08/2015). Grifei.

Cediço  que  a  indenização,  por  abalo  psíquico,  possui  caráter  dúplice:
satisfativo  e  punitivo.  Em  outras  palavras,  paga-se,  em  pecúnia,  ao  ofendido  uma  satisfação
atenuadora do dissabor suportado (evidentemente, não haverá uma equivalência aritmética entre o
valor indenizatório e a dor sofrida) e, ao mesmo tempo, castiga-se o ofensor, causador do dano,
desestimulando a reiteração de sua prática lesiva.

Desembargador José Ricardo Porto
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Diante do raciocínio exposto, entendo que a pretensão dos promovidos de
redução do valor dos danos morais merece guarida, uma vez que, em julgados como o da espécie,
a jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo como patamar razoável a quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais).

Acerca da questão colaciono pertinentes julgados deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. DIREITOS AUTORAIS. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA
EM  SITE  DE  INTERNET  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.
REPROVABILIDADE  DA  CONDUTA  DA  RÉ.  DANOS  MORAIS.
RECONHECIMENTO.  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO.  DANOS
MATERIAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  FALTA  DE  PROVA  DO
PREJUÍZO PATRIMONIAL. DIVULGAÇÃO DA AUTORIA EM JORNAL
DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ARTIGO 108, II, DA LEI DE DIREITOS
AUTORAIS. ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA OBRA CONTRAFEITA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Evidenciada a violação ao
direito autoral, consistente na divulgação da imagem sem autorização do
autor  ou  menção  ao  seu  nome,  os  danos  que  daí  advêm  dispensam
comprovação específica, sendo presumidos. O direito à reparação moral,
em tal caso, decorre da própria lei que regula a matéria, nos arts. 24,
inc.  I,  e  108,  caput,  da  Lei  nº  9.610/98.  -  Neste  viés,  exsurge  que  a
indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio
do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade. O valor não pode
ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não
coibir a reincidência em conduta negligente. - Diferentemente dos danos
morais, os quais prescindem de prova para demonstrar a violação do
moral humano, os danos materiais não se presumem, não sendo lícito ao
magistrado supor a quantidade de trabalho que o autor teria “perdido”
por não constar a autoria das fotografias expostas pela ré no indigitado
site,  mormente  quando  os  valores  apontados  como  parâmetros,  nos
termos de notas fiscais juntadas aos autos, não são atuais ou, sequer,
referentes ao fotógrafo litigante.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00029524120158152003,  4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 28-
11-2017) 

“RECURSO APELATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVENTE.
FOTOGRAFIA. AUTORIA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 5º,
XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART. 7º, VII, DA LEI Nº
9.610/98.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  E  DE  AUTORIZAÇÃO  DO
RESPONSÁVEL PELA OBRA. INFRIGÊNCIA AO DIREITO AUTORAL.
ABALO PSÍQUICO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  PREJUÍZOS
PATRIMONIAIS  NÃO  COMPROVADOS.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE
GRANDE CIRCULAÇÃO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO ART. 108, III,
DA  LEI  DE  DIREITOS  AUTORAIS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
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IRRESIGNAÇÃO. - Restando comprovada a utilização, pela promovida,
de  obra  fotográfica  de  propriedade  do  promovente,  sem  a  sua
autorização, tampouco a indicação de créditos autorais, caracterizada
está a violação aos direitos imagem do demandante, o que gera o dever
de indenizar os prejuízos morais causados. - "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
624698 / SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. em 04/08/2015). - Para a
quantificação  da  indenização,  incumbe  ao  magistrado  analisar  a
extensão  do  dano,  o  comportamento  dos  envolvidos,  as  condições
financeiras do ofensor e a Apelação Cível nº 003129-05.2015.815.2003
situação da vítima, para que o quantum reparatório não se torne fonte de
enriquecimento sem causa ou inexpressiva, a ponto de não atender aos
fins a que se propõe, qual seja, compensar o ofendido e inibir a repetição
da conduta ilícita  pelo agressor.  -  Não merece acolhimento o pedido
referente ao dano material, quando o conjunto probatório não confirma
a ocorrência de ofensa patrimonial. - “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.  DIREITO AUTORAL.
UTILIZAÇÃO  DE  FOTOGRAFIA  SEM  O  CONSENTIMENTO  DO
AUTOR.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.  DANO  MATERIAL  NÃO
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DANO EMERGENTE E LUCROS
CESSANTES.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  JULGAMENTO  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS  DA  EXORDIAL.
PROVIMENTO  AO  APELO.  (…)  Diferentemente  dos  danos  morais,
aqueles  de  ordem  material  não  se  presumem,  não  sendo  lícito  ao
magistrado supor os prejuízos patrimoniais suportados.” (TJPB. AC nº
040259-45.2009.815.2001.  Rel.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida.  J.  em
30/08/2016).  Grifei.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00031290520158152003,  1ª  Câmara  Especializada Cível,  Relator  DES.  JOSÉ
RICARDO PORTO , j. em 10-10-2017) 

Por derradeiro, considerando o resultado obtido com o presente julgamento, em
que o autor e promovidos decaíram, em parte dos seus pleitos, reconheço a sucumbência recíproca,
mantendo o valor fixado no primeiro grau, sendo vedada a compensação de honorários, conforme o
§14 do art. 85, do Código de Processo Civil de 2015, bem como observando a gratuidade judiciária
deferida ao promovente (fls. 138).

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
CÍVEL, apenas para reduzir a indenização fixada para a importância de R$ 2.000 (dois mil reais),
bem como para  determinar  a  sucumbência  recíproca,  respeitando-se  a  gratuidade  concedida  ao
autor.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento,  além do relator,  o  Exmo.  Des.  José  Ricardo Porto,  o  Exmo.  Des.
Leandro dos Santos) e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.
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Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,   Dra.  Vasti  Cléa
Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R02
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