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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO RÉU.

AGRAVOS RETIDOS DO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO NAS RAZÕES APELATÓRIAS, SEGUNDO
O ART. 523, § 1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

"O não atendimento do § 1º, do art. 523 do CPC, pedido nas
razões ou contrarazões recursais para que o Tribunal aprecie o
agravo retido, constitui óbice para a admissibilidade do mesmo."
(AC n. 2012.021362-8, rel. Des. Subst. Guilherme Nunes Born, j.
em 24.04.2012).

CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO
NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. PRELIMINAR
RECHAÇADA.

ALEGADO JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DE PROLAÇÃO DE
SENTENÇA LÍQUIDA, MALGRADO HAJA PEDIDO ILÍQUIDO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE
PROCESSUAL. TESE REFUTADA.

"Não se deve decretar nulidade da sentença na hipótese
contemplada no CPC 459 parágrafo único, haja vista que tal
pronunciamento contribuiria para retardar a prestação
jurisdicional, contrariando o princípio da celeridade, principal
objetivo da norma. Ademais, somente o autor poderia argüir
eventual nulidade, de conteúdo relativo (JSTJ 52/184)" (AC n.
1999.009821-4, rel. Des. Mazoni Ferreira, j. em 04.03.2002).

DANOS MATERIAIS. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA
DE JINGLE EM CAMPANHA ELEITORAL. FIXAÇÃO DA VERBA
INDENIZATÓRIA EM 110% DO VALOR DE CESSÃO DO TEMA
MUSICAL. MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER A 1/5 DO
CONTRATO PARA CONFECÇÃO DO JINGLE PLAGIADO,
CUJO TOTAL ABRANGIA CINCO COMPOSIÇÕES.
MINORAÇÃO ATENDIDA. RECLAMO ACOLHIDO NO TÓPICO.

DANOS MORAIS. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA
LÍTERO-MUSICAL DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ABALO
MORAL PRESUMIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 108, DA LEI N.
9.610/98. PRETENSÃO REPELIDA.



AGRAVOS RETIDOS NÃO CONHECIDOS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.039436-5, da comarca de Caçador (1ª Vara Cível), em que é apelante Saulo
Sperotto, e apelados Jinga Música Ltda e outros:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 1) não
conhecer dos agravos retidos manejados pelo réu; 2) conhecer do apelo e dar-lhe
parcial provimento para tão somente reduzir a indenização por danos materiais ao
importe de R$ 7.901,40 (sete mil, novecentos e um reais e quarenta centavos),
mantidos os consectários legais fixados na sentença, diante da vedação à non
reformatio in pejus. Custas pelo apelante.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Raulino Jacó Brüning, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Domingos Paludo.

Florianópolis, 26 de novembro de 2015.

Gerson Cherem II
RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Saulo Sperotto, irresignado
com a sentença proferida pela douta togada monocrática da 1ª Vara Cível da
Comarca de Caçador que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais aforada por Jinga Música Ltda., Carlos Henrique Ludwig e Ricardo Engels
Garay, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação indenizatória movida por Jinga
Música Ltda, Carlos Henrique Ludwig e Ricardo Engels Garay contra Saulo Sperotto.

Em consequência, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de R$ 43.457,70 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta
e sete reais, setenta centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo
INPC desde a citação e indenização por danos morais na ordem de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com juros e correção desde o arbitramento (publicação da
sentença)

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. (Fls. 150/151).

Inconformado, o réu recorreu, argumentando, em preliminar, o
cerceamento de defesa, pois não se lhe concedeu oportunidade para apresentar
alegações finais. Apontou também o julgamento ultra petita, decorrente do
arbitramento de danos materiais na própria sentença e não na fase de liquidação. No
mérito, sustentou o equívoco na valoração dos danos materiais, bem como o
descabimento de indenização a título de abalo anímico (fls. 154/163).

Com contrarrazões às fls. 168/173, ascenderam os autos a esta Corte
de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conhece-se do reclamo.
1) Dos agravos retidos:
Antes de adentrar-se no exame dos temas apelatórios, cabe apontar

que, apesar da interposição de agravos retidos demandado réu às fls. 71/73 e na
audiência instrutória (fl. 91), tem-se que não merecem ser conhecidos. Com efeito,
inexiste preliminar em que se peça, expressamente, a análise dos recursos. Tal
requisito emerge imprescindível à regular apreciação de seu mérito, conforme
determinação do art. 523, § 1º, do CPC: "não se conhecerá do agravo se a parte não
requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação
pelo Tribunal".

Julgou-se:
O não atendimento do § 1º, do art. 523 do CPC, pedido nas razões ou

contrarazões recursais para que o Tribunal aprecie o agravo retido, constitui óbice
para a admissibilidade do mesmo. (AC n. 2012.021362-8, rel. Des. Subst. Guilherme
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Nunes Born, j. em 24.04.2012).

Dessarte, não se conhece dos agravos retidos.
2) Da apelação:
a) Do cerceamento de defesa:
O réu afirma que houve cerceio de defesa, pois não se lhe ensejou a

apresentação de alegações finais, pleiteando a invalidação da sentença.
Desmerece amparo a pretensão.
A ausência de intimação paraofertar alegações finais somente acarreta

nulidade da sentença quando comprovado pela parte o prejuízo. Tal circunstância,
entretanto, inocorreu na espécie.

Consta precedente:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DOS RÉUS. VENDA EM DOMICÍLIO DE PRODUTO
FISIOTERAPÊUTICO, COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA. 1.1.1.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1.1.2. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINAR NÃO
ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
PETIÇÃO INICIAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM SUA INTEGRALIDADE. [...].
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (AC n. 2014.061157-6, rel. Des.
Raulino Jacó Brüning, j. em 15.10.2015). (Grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO
DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. Não deve ser reconhecido o
cerceamento de defesa por falta de intimação para oferecimento das razões finais se
a parte não demonstrar, objetivamente, prejuízo decorrente da supressão do ato. [...]
(AC n. 2008.081558-4, rel. Des. Subst. Artur Jenichen Filho, j. em 16.10.2014).

Logo, arreda-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa.

b) Do julgamento 'ultra petita':
Igualmente malogra a alegação do recorrente quanto ao julgamento ultra

petita.
Malgrado os recorridos tenham requerido na exordial a condenação em

danos materiais a ser apurada em liquidação, sobressai lícito ao magistrado proferir
sentença líquida se estiverem presentes nos autos elementos suficientes para apurar
o quantum debeatur. Por outras palavras, ainda que o pedido inicial seja ilíquido,
torna-se possível estabelecer a quantia condenatória, a fim de evitar-se o
desnecessário trâmite da liquidação de sentença.

Elucida Cândido Rangel Dinamarco:
O STJ tem afirmado também a existência de uma espécie de regra inversa,

segundo a qual, formulado pedido ilíquido, seria vedado ao juiz proferir decisão
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líquida. Não tem sentido a utilização da chamada regra inversa, pois o fato de o
demandante ter formulado pedido ilíquido não quer dizer, necessariamente, que a
decisão tenha que ser também ilíquida. Deve-se ver que todos os casos em que lhe
é lícito formular pedido ilíquido (art. 286, CPC) são casos em que, no momento da
propositura da ação, ainda não é possível quantificar o pedido. Assim, se no curso do
processo tornar-se possível essa quantificação, o juiz tem o dever de proferir decisão
líquida, regulamentando completamente a norma jurídica concreta" (Instituições de
Direito Processual Civil. 3. Ed., vol. 3, p. 279).

Nesse sentido:
[...] ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE JULGAMENTO EXTRA PETITA, VISTO

QUE O PEDIDO EXORDIAL ERA ILÍQUIDO E O JUIZ AD QUO PROFERIU
SENTENÇA LÍQUIDA - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE - DECISUM QUE
ATENDEU OS PRECEITOS BÁSICOS DA CELERIDADE PROCESSUAL.

"Não se deve decretar nulidade da sentença na hipótese contemplada no CPC
459 parágrafo único, haja vista que tal pronunciamento contribuiria para retardar a
prestação jurisdicional, contrariando o princípio da celeridade, principal objetivo da
norma. Ademais, somente o autor poderia argüir eventual nulidade, de conteúdo
relativo (JSTJ 52/184)" (AC n. 1999.009821-4, rel. Des. Mazoni Ferreira, j. em
04.03.2002).

Por conseguinte, rechaça-se a tese de julgamento ultra petita alvitrada
pelo recorrente.

c) Dos danos materiais:
Afirma o apelante que merece reforma a sentença, porque o recibo de fl.

60 revela que a empresa Fischer América Sul Comunicação e Marketing Ltda. pagou
aos autores a importância de R$ 39.507,00 pela utilização de cinco jingles. Esclarece
que, como os recorridos buscam indenização pelo uso indevido de apenas um jingle,
deve ser condenado tão só ao pagamento correspondente a 1/5 daquele valor, ou
seja, a R$ 7.901,40. Aduz ainda que a magistrada jamais poderia ter aplicado multa
pedagógica.

No caso em comento, a discussão cinge-se à responsabilidade do
demandado relativa à utilização de obra lítero-musical sem autorização, tornando
imprescindível o esquadrinhamento dos arts. 186 e 927, do Código Civil. Confiram-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.

Acerca do assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina:
Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico

mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa;
e ainda um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de
causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como
pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados
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no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto (Programa de
Responsabilidade Civil. Atlas:São Paulo, 10 ed. 2012, p. 19).

Também anota Maria Helena Diniz:
Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo

voluntário, negligência ou imperícia [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou
moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis
as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; c) nexo
de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (Código civil anotado. 10.
ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 196/197).

Assim, para que reste configurada a responsabilidade civil subjetiva,
constitui ônus dos autores comprovar a existência dos seguintes requisitos: a) ação
ou omissão; b) nexo de causalidade; c) dano; d) dolo ou culpa. Salienta-se, por
oportuno, que a ausência de um destes elementos redunda na impossibilidade de
imputar-se ao réu a obrigação almejada.

O apelante assevera que não pode ser condenado na quantia arbitrada,
porquanto o importe total do contrato de fl. 60 refere-se à "utilização de 5 (cinco)
jingles por um período de 180 (cento e oitenta) dias" (fl. 158). Alega que, se houve a
veiculação indevida de somente um jingle, a indenização corresponderia a 1/5
daquele montante.

Melhor sorte socorre ao insurgente.
Da análise minudente do contrato de fl. 60, infere-se que o valor cobrado

pelos autores para a campanha eleitoral do candidato a governador do Rio Grande do
Sul, Germano Rigotto, diz respeito à criação de cinco fonogramas publicitários.

Logo, ocorrendo a irregularidade no uso de apenas um desses jingles
Â– tal qual se extrai do CD, cuja cópia repousa à fl. 94/verso Â–, mostra-se adequado
o ressarcimento da quinta parte, isto é, de R$ 7.901,40 (sete mil, novecentos e um
reais e quarenta centavos). Tudo de molde a respeitar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, que no caso impõem a condenação em 1/5 do
valor contratual para a produção de cinco jingles.

Ressalte-se que sobre tal quantia não incide a denominada "multa
pedagógica", pois o montante condenatório corresponde justamente ao prejuízo
econômico suportado pelos autores.

Em caso idêntico, envolvendo a mesma empresa, tem-se excerto do
aresto proferido pelo ilustre Des. Subst. Gilberto Gomes de Oliveira, na AC n.
2011.043621-6, julgada no dia 06.08.2015, o qual se adota como razões de decidir:

Irresignou-se também o demandado no tocante aos valores a título de danos
morais e materiais fixados, bem como salientou que a multa prevista no art. 109 da
Lei nº 9.610/98 não seria devida.

Impende destacar, inicialmente, que a aludida multa sequer restou fixada na
sentença recorrida.

Em relação aos danos materiais, foi condenado o apelante ao pagamento do
valor demonstrado na contratação original, que repercutiu aos demandantes
rendimentos na ordem de R$ 39.507,00 (trinta e nove mil e quinhentos e sete reais),
conforme se extrai dos recibos de fls. 92 e 169, acrescido da dobra.
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A decisão fixou, portanto, a reparação material na quantia de R$ 79.014,00
(setenta e nove mil e quatorze reais) e amparou a dobra no caráter pedagógico à
conduta negligente do demandado.

Não obstante a conduta do apelante deva ser rechaçada por violar direito
autoral tutelado pelo artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII da Constituição Federal e pela
Lei nº 9.610/98, a condenação em dano patrimonial traduz lesão aos bens e direitos
economicamente apreciáveis do seu titular e deve abranger dois aspectos, quais
sejam: o dano emergente e o lucro cessante.

Enquanto o primeiro corresponde ao efetivo prejuízo experimentado pela
vítima, o segundo – os lucros cessantes - assemelham-se àquilo que a vítima deixou
razoavelmente de lucrar por força do dano.

Ocorre que, diversamente do decidido na sentença, não se vislumbra a
necessidade da dobra do valor do contrato original posto que a lesão ficou adstrita ao
dano emergente.

Na palavras de Judith Martins-Costa acerca do segundo aspecto do dano
material:

[...] o lucro cessante representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de
lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo
inadimplemento da contraparte. (Martins-Costa, Judith. Comentários ao Novo
Código Civil, v. V, t. II, Ed. Forense, 2003. O mesmo entendimento é adotado por
Paulo Nader, em seu Curso de Direito Civil – Obrigações, p. 545)

É indiscutível que o apelado perdeu com a ilegalidade da conduta do apelante,
o que enseja a condenação no valor do contrato originalmente pactuado.

Mas, com relação ao lucro cessante, o mesmo não se dá, vez que estes
consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência
direta do evento danoso. Em outras palavras, não desponta no caso em tela o que a
doutrina intitula de perda do lucro esperado.

A configuração do lucro cessante há de ser rigorosamente aferida para que
compensação devida à vítima inclua os danos emergentes e os lucros cessantes
direto e imediatos, ou seja, aquele prejuízo que decorra diretamente da conduta
ilícita do devedor, excluídos os danos remotos.

Neste sentido, é a lição do Desembargador Carlos Roberto Gonçalves:
Trata-se de aplicação da teoria dos danos diretos e imediatos, formulada a

propósito da relação de causalidade, que deve existir, para que se caracterize a
responsabilidade do devedor. Assim, o devedor responde tão-só pelos danos que
se prendem a seu ato por um vínculo de necessidade, não pelos resultantes de
causas estranhas ou remotas. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas
– Direito das Obrigações – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 1998, v. 5, p. 140 in
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito
Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 48/49.)

Dessarte, faz-se necessária a redução do valor a título de dano patrimonial
fixado na decisão apelada para a quantia do contrato originalmente pactuado para a
confecção do jingle alvo de plágio da campanha do candidato Germano Rigotto, qual
seja, R$ 39.507,00 (trinta e nove mil quinhentos e sete reais), conforme se observa
do documento de fl. 167.

Há que se considerar, ainda, que o valor referido no documento de fl. 167 diz
respeito a cinco fonogramas publicitários, ao passo que o demandado apelante
utilizou-se sem autorização de um, apenas.
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Neste passo, há que ser condenado ao pagamento de 1/5 (um quinto) do valor,
o que equivale a R$ 7.901,00 (sete mil, novecentos e um reais), correspondente ao
jingle que efetivamente utilizou, já que R$ 39.507,00 (trinta e nove mil, quinhentos e
sete reais) dizem respeito a cinco (05) jingles.

Nessa ordem de ideias, acolhe-se o reclamo no ponto, para minorar a
condenação por danos materiais ao importe de R$ 7.901,40 (sete mil, novecentos e
um reais e quarenta centavos), mantidos os consectários legais arbitrados na
sentença (juros e correção monetária, ambos desde a citação), ainda que
equivocadamente estipulados. Com efeito, o presente recurso é exclusivo do réu;
assim, a alteração da correção monetária a partir da data do contrato (fl. 60), bem
como dos juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
representaria inegável reformatio in pejus.

d) Dos danos morais:
Argumenta o insurgente, ainda, que a utilização do jingle de propriedade

dos recorridos sem autorização "não configura hipótese de dano moral" (fl. 160).
A tese não medra, no entanto.
Consoante a Lei n. 9.610/98, quem utiliza obra intelectual, não indicando

sua autoria ou titularidade, deve responde por danos morais. Dispõem os arts. 102 e
108, caput, do referido diploma:

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de
qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos
ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual,
deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está
obrigado a divulgar-lhes a identidade [...]

Na espécie, o prejuízo restou sobejamente demonstrado, porque o abalo
psíquico presume-se pela simples utilização de fonograma publicitário ao arrepio de
qualquer autorização do autor ou titular. Cuida-se de dano moral in re ipsa, tornando
despicienda a prova de sua ocorrência.

Veja-se que: "A teor do que dispõe o art. 102, da Lei n. 9.610/98 (Lei dos
Direitos Autorais), o titular de obra indevidamente reproduzida, divulgada ou de
qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos
ou a suspensão da divulgação, e, do mesmo modo, uma indenização pelos prejuízos
advindos" (AC n. 2005.016211-6, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 30.10.2007).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO AUTORAL. OBRAS FOTOGRÁFICAS PUBLICADAS SEM

INDICAÇÃO DE AUTORIA. DANO MORAL. EXTENSÃO DO CONSENTIMENTO DO
AUTOR DA OBRA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 [...]

4. A simples circunstância de as fotografias terem sido publicadas sem a
indicação de autoria - como restou incontroverso nos autos - é o bastante para
render ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais.

5. O valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00) deve ser mantido,
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uma vez não se distanciar dos parâmetros praticados por esta Corte. (RE n.
750822/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 9.2.2010).

E esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS NA
INTERNET. - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

[...]
DANOS MORAIS. ARTS. 24, I E II, E 79, § 1º, DA LEI AUTORAL.

PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO.
- Violado o direito autoral, notadamente relacionado à sua criação, identificado o
dano - ao que não é óbice a pessoa jurídica - e o nexo de causalidade, restam
verificados os pressupostos ensejadores do dever de indenizar. (AC n.
2013.065268-9, rel. Des. Henry Petry Junior, j. em 13.08.2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE RETRATAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. EXPOSIÇÃO DE OBRA
ARTÍSTICA SEM IDENTIFICAÇÃO E CONSENTIMENTO DA AUTORA.
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

RECURSO DA REQUERIDA. COMPROVAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
REQUERENTE QUE É AUTORA DE OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA PELA LEI
N. 9.610/98. EXPOSIÇÃO NÃO AUTORIZADA E SEM IDENTIFICAÇÃO DE
AUTORIA, ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS EM ENCARTE PUBLICITÁRIO
PROMOVIDO PELA REQUERIDA. EXEGESE DO ARTIGO 5º, XXVII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS ARTIGOS 7º, VIII, 28, 29 E 108 DA LEI DE
DIREITOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI. DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE DO
REGRAMENTO ESCULPIDO NO ARTIGO 108, II, DA LEI DE DIREITOS
AUTORAIS. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. DIREITO DE EXPOSIÇÃO
DA OBRA DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL PRESUMIDO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 102, 22 E 24 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO DEVE SER MINORADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (AC n. 2013.078876-4, rel. Des. Subst.
Eduardo Mattos Gallo Júnior, j. em 16.09.2014).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE FONTE GRÁFICA CRIADA
PELOS AUTORES SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. VEICULAÇÃO EM CAMPANHA
DE DIA DOS PAIS EM SHOPPING CENTER (OUTDOOR, BANNERS, FOLDERS E
PANFLETOS). AVENTADA A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DIANTE DA
NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO NOME DA FONTE GRÁFICA.
INSUBSISTÊNCIA. LITÍGIO QUE VERSA SOBRE O TIPO DA FONTE, E NÃO SUA
NOMENCLATURA. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENDIDA PELO RÉU A PRODUÇÃO
DE PROVA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE
DOCUMENTAL, SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES
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AFASTADAS. USO INDEVIDO DA OBRA GRÁFICA DE PROPRIEDADE DOS
AUTORES. OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA POR DIREITOS AUTORAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 7, VIII, DA LEI N; 9.610/98. RESPONSABILIDADE
EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS
PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (R$
10.000,00 PARA CADA AUTOR) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 186 E
927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE PROVAS ACERCA DO EFETIVO PREJUÍZO. ÔNUS PROBANDI QUE CABIA À
PARTE AUTORA, A TEOR DO ART. 333, I, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
MANTIDA NAS MESMAS PROPORÇÕES DETERMINADAS EM SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. VERBA FIXADA EM CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO § 3°, DO ART. 20, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (AC n. 2013.077420-8, rel.
Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 10.12.2013).

Em decorrência, comprovado está o direito dos demandantes ao
ressarcimento pelos prejuízos morais, resultando impróspero o reclamo no tema.

Ante o exposto, 1) não se conhece dos agravos retidos manejados pelo
réu; 2) conhece-se do apelo e dá-se-lhe parcial provimento para tão somente reduzir
a indenização por danos materiais ao importe de R$ 7.901,40 (sete mil, novecentos e
um reais e quarenta centavos), mantidos os consectários legais fixados na sentença,
sob pena de reformatio in pejus.

É como voto.
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