
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível  N.º  0020390-23.2014.815.2001— 10ª Vara Cível da Capital
RELATOR        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE      : Clio Robispierre Camargo Luconi
ADVOGADO    : Wilson Furtado Roberto  (OAB/SP 346.103)
APELADO : Coyote Agência de Viagens Turismo e Representações Ltda e outro
ADVOGADO    : Gustavo Viseu (OAB/SP 111.417)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
DIVULGAÇÃO DE FOTOS.  SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE  O  PEDIDO.   IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  QUE,  AO  CONTRÁRIO  DO  QUE
ENTENDEU O JUÍZO A QUO, A AUTORIA DAS FOTOS
RESTOU  PROVADA  NOS  AUTOS.  MATÉRIA
DISSOCIADA  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
IRREGULARIDADE  FORMAL  DO  RECURSO.
REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA
DO   ART.  514,  II,  DO CPC  DE  1973/ART.  932,  III  DO
NCPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Cabe ao recorrente demonstrar em sua peça recursal, o desacerto das ra-
zões de decidir expostas na sentença recorrida, pressuposto indispensável à
regularidade formal do recurso de apelação. Desatendido, pois, tal requisito
intrínseco, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Clio  Robispierre
Camargo Luconi em face da sentença de fls. 497/499 que, prolatada pelo Juízo da 10ª
Vara Cível da Capital nos autos da Ação Indenizatória proposta pelo apelante em des-
favor  de Coyote  Agência  de  Viagens  Turismo  e  Representações  Ltda  e  outro,  ora
apelados, julgou improcedente o pedido. 

Irresignado, o apelante aduz que, ao contrário do que entendeu o
Juízo a quo, restou incontroverso nos autos, que o recorrente foi autor da fotografia ob-
jeto da lide, pelo que pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido
inicial. (fls. 502/524)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 530/549)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recur-
so, sem manifestação de mérito.  (fls. 579/580)

É o relatório. Decido.

Na sentença, o Juízo a quo, rejeitando as preliminares aventadas
pela defesa, julgou improcedente o pedido. 
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No recurso apelatório,  o apelante afirma que,  ao contrário do
que entendeu o Juízo a quo, desnecessária a realização de perícia, porquanto restou pro-
vada a autoria das fotos. 

Veja-se:

“Merece ser reformada a sentença vergastadas, eis que, apesar de o promo-
vente ser o autor intelectual da foto objeto de contrafação, o julgador origi-
nário entendeu equivocadamente e de maneira incongruente, que a autoria
da fotografia não ficou provada, eis que somente através de prova pericial
isso seria possível.  Por tabela, entendeu-se que não haveria direito a ne-
nhuma reparação material ou moral. 

 Em decisão extremamente rasa, o julgador originário aduziu que caberia
‘ao recorrente provar que efetivamente foi o autor das fotos, em que basta-
va ter pedido a prova pericial que é a única apta para eventual comprova-
ção do alegado, que não se desincumbido do ônus probatório que se re-
caia.’

(…)

A sentença também foi contraditória e omissa, pois não aplicou o princípio
in dubio pro actore aplicável ao direito autoral e a presunção juris tantum
em prol do autor. Se a empresa promovida alega que a fotografia não é de
autoria do autor, cabe a ela,  já que fez a publicação, informar ao juízo
quem é o fotógrafo responsável pela obra e juntar aos autos o contrato que
autorizou o uso. ” (Grifo nosso)

Observa-se que o apelante não impugnou especificamente os
fundamentos da sentença, limitando-se a alegar que a prova de sua autoria era sufici-
ente para o acolhimento dos pedidos, quando em nenhum momento se verifica que o Ju-
ízo  a quo  tenha desconhecido sua autoria. Veja-se excertos da sentença:

“Compaginando os autos e realizando uma singela busca mediante a inter-
net, verifica-se que as fotografias apontadas pelo autor foram amplamente
divulgadas por ele, inclusive possibilitando a sua reprodução e comparti-
lhamento por qualquer pessoa, sem restrição ou controle.

Outrossim, observa-se que não são poucas as imagens de autoria do promo-
vente disponíveis na internet. (…)

É imperioso aqui destacar que não pretende esta decisão desconstituir os di-
reitos conferidos pela Lei de Direito Autoral, mas de atentar para aplicação
conjunta dos princípios da boa fé e da proporcionalidade.

(…)

Ademais, saliente-se que a utilização supostamente indevida pelas demanda-
das não privou o autor de explorar sua obra, do contrário, não teria o pro-
movente  disponibilizado gratuitamente seu trabalho na  Rede Mundial  de
computadores como fez.

Observa-se, ainda, que não há comprovação de que a obra fotográfica tenha
sido utilizada comercialmente, haja vista o sítio das promovidas não cobra
por número de acessos.

(…)

Diante  do  exposto,  JULGO IMPROCEDENTE   os  pedidos  contidos  na
exordial. ” (Grifo nosso)

Sabe-se que, para a interposição de recursos judiciais há, como
requisito essencial,  a necessidade de exposição dos fundamentos de fato e de direito
causadores do inconformismo do recorrente, a fim de justificar o pedido de nova deci-
são.

Ora, o recurso que deixa de impugnar, de forma clara e precisa,
os fatos e fundamentos jurídicos da insurreição em relação à decisão, impossibilita a ati-
vidade jurisdicional e viola o princípio da dialeticidade, o qual preceitua a necessidade
de existirem razões aptas a demonstrar o desacerto da decisão recorrida. 
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A jurisprudência se posiciona a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO À AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊN-
CIA DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE
DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA DIALE-
TICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPE-
CÍFICA.  NÃO CONHECIMENTO DO APELO. As razões da apelaçãode-
vem conter os fundamentos de fato e de direito hábeis a ensejar o pedido de
reforma ou anulação da sentença proferida pelo julgador de origem. - apelo
cujas razões estão em descompasso com a sentença terminativa recorrida.
Não conhecimento. (TJAM; AC 0607945-47.2013.8.04.0001; Primeira  Câ-
mara Cível; Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior; DJAM 22/06/2016;
Pág. 7) 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RA-
ZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE CONTRAPÕEM AOS FUNDAMEN-
TOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO ART. 514, II, DO CPC/73. PRINCÍ-
PIO DA DIALETICIDADE. I. Cabe ao recorrente demonstrar em sua peça
recursal, o desacerto das razões de decidir expostas na sentença recorrida,
pressuposto indispensável à regularidade formal do recurso de apelação. II.
Segundo o princípio da dialeticidade (encampado pelo art. 514, inciso II, do
CPC/73),  deve  o  recorrente,  ao apelar,  apresentar  fundamentos de fato e
de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir
adotada pelo julgador a quo, sob pena de não conhecimento por desrespeito
à regularidade formal. Desatendido, pois, tal requisito intrínseco, impõe-se
o  não conhecimento do  recurso.  Recurso  não  conhecido. (TJGO;  AC
0254809-82.2015.8.09.0137; Rio Verde; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 21/06/2016; Pág. 220) 

Ao que se vê, o presente Recurso de Apelação limitou-se a de-
fender que a prova da autoria das fotos era suficiente para julgar procedente o pe-
dido, quando a sentença em nenhum momento negou a autoria das fotos, mas por outros
fundamentos, julgou improcedente o pedido. 

Assim, como o recorrente  absteve-se de impugnar tais funda-
mentos torna-se inviável o conhecimento da matéria reproduzida, ante a sua manifesta
inadmissibilidade. 

Por fim, é importante destacar que o princípio da Dialeticidade
encontrava previsão no art. 514, II, do CPC de 1973, assim como no novel Diploma de
2015, que prevê, em seu art. 932, III:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -  não conhecer de recurso  inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR

3

http://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=CPC,%20art.%20514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart514
http://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=CPC,%20art.%20514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart514
http://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=CPC,%20art.%20514&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart514

