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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1045325-
93.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GIUSEPPE SILVA 
BORGES STUCKERT, é apelado SÃO JOSÉ VIAGENS LTDA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte 
conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTA 
NETTO (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR E ALEXANDRE 
LAZZARINI.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017

PIVA RODRIGUES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1045325-93.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO Nº 29555      2/8

APELAÇÃO Nº 1045325-93.2015.8.26.0506

APELANTE: Giuseppe Silva Borges Stuckert

APELADO: São José Viagens Ltda

COMARCA: Ribeirão Preto  8ª Vara Cível

VOTOS: 29555

APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Alegação de uso de 

registro fotográfico sem autorização do autor. Pedido 

indenizatório, a título de danos materiais e morais, abstenção 

de uso e para publicação de errata atestando a autoria da 

obra. Sentença de procedência parcial. Irresignação do autor. 

Apelante que teceu considerações esparsas e confusas, acerca 

de trechos de decisão que não integram a sentença. Recurso 

parcialmente conhecido. Incontroversa a autoria da obra. 

Registro perante a Biblioteca Nacional que é anterior à 

utilização da imagem pela requerida. Dano moral in re ipsa 

(art. 108, Lei nº 9.610/98). Necessária aplicação das medidas 

previstas no art.108, II, da Lei 9.610/98, porém restrito à 

página da empresa ré na mesma rede social. Decisão 

parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, na 

parte conhecida.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Giuseppe Silva 

Borges Stuckert contra a sentença proferida em 26 de setembro de 2016 (fls. 76/80), cujo 

relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada 

com danos materiais e morais, apenas para (a) condenar a ré a suspender o uso 

desautorizado das fotografias de autoria de Giuseppe; (b) condenar a ré a indenizar o autor 

pelo dano material, fixado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros moratórios 

contados da data da publicação e correção monetária desde a data do prejuízo sofrido pelo 

autor; e, por fim, (c) julgar improcedente o pedido inicial para condenação da ré nos danos 

morais, bem como aquele consistente na comunicação da autoria das fotografias, por três 

vezes consecutivas, na página em rede social da ré e em jornal de grande circulação do 

domicílio do autor.

Irresignado, o autor interpôs apelação às fls. 83/98, atacando 
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a sentença como se tivesse negado procedência a todo o pedido inicial, o que não ocorre. 

Alega, em síntese, que o MM. Juízo a quo teria afirmado que a ré não teria o dever de 

indenizar, porque “o registro da fotografia teria sido feito após o uso indevido”. Além 

disso, afirma que MM. Juízo singular teria aduzido que caberia “ao recorrente provar que 

efetivamente foi o autor das fotos, não se desincumbido do ônus probatório que sobre si 

recaia”. Por fim, sustenta que estes entendimentos não se coadunariam à jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e, portanto, sendo incontroversa a autoria das fotografias, de 

rigor a procedências dos pedidos iniciais.

Recurso respondido em contrarrazões de fls. 188/202.

Autos distribuídos livremente a esta relatoria e conclusos 

para julgamento em 10 de outubro de 2017.

É o relatório.

O recurso deve ser parcialmente conhecido, parcialmente 

provido na parte conhecida.

Antes de tudo, cumpre destacar que a apelação do autor faz 

referência a decisão que não se relaciona ao presente feito. 

Nota-se, primeiramente, que o apelante considera que a 

decisão guerreada teria dado total improcedência ao pedido inicial, inclusive nos pedidos 

para abstenção do uso desautorizado dos registros fotográficos e para indenização no dano 

material, o que não ocorreu.

Ademais, vê-se que o apelante teceu considerações esparsas e 

confusas acerca de trechos de decisão que não integram a sentença ora combatida, sequer 

fazem parte deste processo, gerando dúvida acerca dos pontos objeto do recurso em 

análise.

Trata-se, como se vê, de apelação genérica, muito 

provavelmente assim confeccionada pelos patronos do autor para servir às centenas de 

ações movidas pelo mesmo Giuseppe Silva Borges Stuckert, por todo o Brasil, acerca do 
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mesmo tema, ou seja, a suposta violação de direitos autorais por empresas de turismo pelo 

uso indevido de registros fotográficos de sua exclusiva autoria.

Pois bem.

Porque a maior parte dos argumentos tecidos é 

completamente dissociada das teses da sentença, entendo que somente dois pontos da 

pretensão recursal são passíveis de conhecimento: (a) o pedido de condenação nos danos 

morais; e (b) o pedido para comunicação da autoria das fotografias na página em rede 

social da ré e jornais de grande circulação.

Com relação ao primeiro ponto, ao que se extrai dos autos, 

não resta dúvida de que teria havido a violação dos direitos autorais do apelante pela 

empresa apelada, caracterizado pelo uso desautorizado de registros fotográficos de sua 

exclusiva autoria, com finalidade comercial, para ilustrar a página em rede social da ré e, 

assim, agregar valor ao serviço oferecido.

A este respeito, nos termos do o artigo 7º, VII, da Lei nº 

9.610/98, cumpre ressaltar que o registro fotográfico pode consubstanciar obra tutelada 

pelo direito autoral, litteris: “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: [...] as obras fotográficas e as 

produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; [...]”.

Contudo, ainda que a proteção dos direitos autorais 

independa do registro da obra, para que seja viável a proteção legalmente estabelecida é, de 

fato, necessária a identificação do autor, tal qual disposto nos artigos 12 e 13 da Lei de 

Direito Autoral:

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da 

obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, 

completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo 

ou qualquer outro sinal convencional.

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo 
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prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de 

identificação referidas no artigo anterior, tiver, em 

conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa 

qualidade na sua utilização.

No caso, diante dos documentos trazidos com a inicial e não 

confrontados pela apelada, pois revel (art. 345, CPC), restou incontroverso que (a) a 

autoria dos registros fotográficos discutidos nos autos pertence a Giuseppe Silva Borges 

Stuckert; (b) o registro destas obras perante a Fundação Biblioteca Nacional, nos termos do 

art. 17 da Lei nº 5.988/73, combinado ao art. 19 da Lei nº 9.610/98, ocorrido em data 

anteriormente ao uso pela empresa ré (fls. 30/32); e (c) a ré é, de fato, a titular do sítio 

eletrônico no qual fora utilizada a fotografia produzida pelo autor.

Pois bem. O fato de ter havido a utilização não autorizada da 

obra intelectual do apelante para promoção de pacotes turísticos, sem ao menos indicar o 

seu nome no material exposto, por si só, já implica na responsabilização da apelada pelos 

danos patrimoniais e morais, cumulativamente, a rigor da Súmula 37 do Superior Tribunal 

de Justiça.

Destaca-se que a compensação dos danos morais, no caso, 

opera-se in re ipsa, na conformidade do art. 108 da Lei nº 9.610/98, entendimento este 

compartilhado pelo recente julgado da 2ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de 

Justiça, envolvendo a mesma parte autora:

“APELAÇÃO CÍVEL  Direito autoral  Reprodução não 

autorizada de fotografia  Titularidade dos direitos autorais 

comprovada  Ausência de prova de autorização para sua 

reprodução  Danos materiais e morais decorrentes de lei  

Necessidade de aferição do valor do dano patrimonial 

enfrentado pelo autor, a ser realizada em sede de liquidação 

de sentença  Dano moral in re ipsa  Valor razoavelmente 

fixado pelo juízo a quo  Verba honorária excessiva  

Sentença reformada em parte  Apelo da ré parcialmente 
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provido, desprovido o do autor”. (TJSP; Apelação 

1031688-12.2014.8.26.0506; Relator: José Carlos Ferreira 

Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

22/09/2017).

Já para a apuração do quantum indenizatório, deve o julgador 

conciliar, de um lado, o abalo moral efetivamente experimentado pela vítima e, de outro, o 

necessário para penalizar o ofensor. Neste sentido, cumpre transcrever o trecho de acórdão 

desta 9ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do E. Des. Costa Netto, proferido em 16 

de agosto de 2016, verbis:

“No concernente aos danos morais, a doutrina anota que a 

reparação dos danos deve pautar-se pela observância das 

funções da responsabilidade civil, classicamente: 

reparatórias ou compensatórias (esta quando se tratar em 

dano moral), sancionatória ou punitiva e dissuasória ou 

preventiva.

Corrobora esse entendimento, o Superior Tribunal de 

Justiça, no REsp nº 1.317.861 PR (2012/0068814-2), em 

recente acórdão proferido pelo Ministro João Otávio de 

Noronha, publicado em 11.05.2016. (Terceira Turma, 

j.11/5/2016)

Na hipótese vertente, a quantificação reparatória frente à 

violação dos direitos morais praticados, especialmente 

quando envolve, como neste caso, atividades empresariais e 

comerciais ilícitas, deve se relacionar estreitamente com a 

abrangência da operação ilícita que consiste, basicamente, 

na repercussão econômica da violação para o ofendido, ou 

seja, o seu prejuízo, tanto na esfera dos danos emergentes 

quanto na dos lucros cessantes sofridos. Nesse caminho, 
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mais adequado do que se buscar um valor fixo, aleatório, a 

título de indenização por dano moral, será vincular essa 

quantificação reparatória ao âmbito de tais prejuízos, 

estabelecendo-se dentro de critérios compensatórios à vítima 

e penalizadores ao ofensor, com razoabilidade, um 

agravante percentual (como o fez escorreitamente a r. 

sentença recorrida) ou multiplicador, conforme as nuances 

do caso concreto.” (TJSP; Apelação 

0187707-59.2010.8.26.0100; Relator: Costa Netto; Órgão 

Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 

24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2016).

No caso, é de se considerar, primeiramente, que o abalo 

moral experimentado não foi de grande monta, pois se restringiu à falta de autorização e de 

atribuição de autoria na publicação das fotos na rede social da empresa ré. Ademais, como 

destacou o MM. Juízo singular, o autor não realizou todos os procedimentos necessários 

para resguardar o seu direito, pois a obra não apresenta nenhuma das formas de 

identificação de autoria elencadas no art. 12 da Lei 9.610/98. Por fim, deve-se levar em 

conta que, tão logo notificada do ilícito praticado, a empresa ré promoveu a retirada do 

material.

Por isso, é da congruência destas duas funções que entendo 

que o valor da compensação deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se 

mostra, de um lado, suficiente para compensar a vítima pelo abalo moral e, de outro, 

proporcional ao agravo praticado pelo ofensor, sem constituir fonte de enriquecimento sem 

causa.

Por fim, de fato, é necessária a aplicação ao caso concreto 

das medidas previstas no art.108, II, da Lei 9.610/98.

Contudo, o atendimento da pretensão de divulgação da 

autoria em três jornais de grande circulação, ao invés de corrigir o uso indevido, apenas 

serviria para a promoção do trabalho do autor perante um público distinto da página da 
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rede social da empresa ré. Desta forma, melhor que a divulgação da errata, que esclareça a 

autoria das fotografias divulgadas, se dê na mesma página da rede social da ré, por uma 

única vez, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Isto posto, dá-se provimento ao recurso na parte conhecida, 

para (a) condenar a apelada a indenizar o apelante, pelos danos morais havidos, no importe 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios contados da data da publicação e 

correção monetária desde a data do prejuízo sofrido pelo autor; e (b) condenar a apelada a 

divulgar em sua página em rede social que Giuseppe Silva Borges Stuckert é o autor da 

obra fotográfica objeto da presente ação.

Tendo em vista o resultado do julgamento do presente 

recurso, mantenha-se a verba honorária conforme fixado pelo MM. Juízo singular.

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração 

contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a 

respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º da Resolução 

nº 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como 

concordância.

PIVA RODRIGUES

Relator
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