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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1003452-02.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em 

que é apelante RAQUEL DE ANDRADE DANTAS FIGUEIROA - ME (INSTITUTO 

EDUCAR), é apelado ARTHUR NABARRETE ZANETTI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o 

voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ 

JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.

São Paulo, 11 de dezembro de 2017.

José Carlos Ferreira Alves

relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1003452-02.2016.8.26.0564

Apelante: Raquel de Andrade Dantas Figueiroa  Me (Instituto Educar)

Apelado: Arthur Nabarrete Zanetti

Comarca: São Bernardo do Campo

MM. Juiz de 1ª Instância: Edson Nakamatu

VOTO nº 30170

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL  INDENIZAÇÃO POR USO 

INDEVIDO DE IMAGEM  Divulgação de foto de esportista de 

sucesso, em rede social, com o intuito comercial  

Sentença de procedência  Inconformismo da autora - O 

mero uso não autorizado da imagem caracteriza violação 

ao direito, surgindo dever de indenizar, mormente quando 

se trata de utilização visando divulgação publicitária como 

foi o caso  Indenização devida e arbitrada em valor 

equilibrado  Sentença mantida  Recurso desprovido. 

RELATÓRIO.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 89/93, cujo relatório se adota, que, no autos da ação 

de indenização por uso indevido de imagem,  julgou procedente a 

pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescido de correção monetária a partir da 

fixação e juros da mora desde a citação, impondo ainda à vencida a 

responsabilidade pelas custas e despesas processuais, além dos 
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honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o 

valor da condenação.

2. Irresignada, apela a ré buscando modificar o resultado do 

julgamento (fls. 100/118). Afirma que deve ser mitigado o uso da 

imagem de pessoa pública como é o caso do autor, sendo certa sua 

constante exposição pública. Afirma que o autor aceitou fazer a foto, 

admitindo, em tese, a exposição da mesma em redes sociais. 

Sustenta que agiu de boa fé na medida em que não teve a intenção 

de auferir vantagem econômica de natureza comercial com a 

divulgação da foto, posto que a mesma foi tirada durante momento 

de lazer do representante da empresa ré. Aduz que a foto não teve 

repercussão na rede social, não gerando nenhum benefício efetivo 

em favor da autora. Defende não configurado o dano moral, e, caso 

mantido, pretende a redução do seu valor por excessivo.

3. Recolhido o preparo (fls. 116), o recurso foi processado (fls. 119), 

sendo apresentadas contrarrazões, onde defendida a manutenção 

do decidido, sem a arguição de matéria preliminar (fls. 120/123)

FUNDAMENTOS.

4. O recurso não prospera.

7. No caso ora em julgamento, o autor, medalhista olímpico e 

reconhecido por seu trabalho excepcional na área esportiva, teve 
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sua fotografia e nome divulgados em página de rede social relativa à 

empresa ré, o que ocorreu sem a devida autorização, fato que 

autoriza o ressarcimento civil pleiteado. 

8. Argumenta a ré, ora apelante que não agiu com má-fé e 

tampouco teve por objetivo obter lucro comercial com a divulgação 

da foto em rede social, contudo, não convence.

9. A tese da ausência de dano deve ser afastada de plano, pois o 

art. 5º, X, da CF, dispõe: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. O que a 

Carta Maior tutela nesse inciso é a inviolabilidade da imagem, 

garantindo o direito à indenização quando houver a violação, 

independentemente da ocorrência de prejuízo, posto que a mera 

exposição indevida constitui, por si só, um dano à esfera jurídica 

extrapatrimonial (moral) do indivíduo.

10. Vale também considerar evidente que, no caso, a divulgação 

pública da imagem do autor foi utilizada como forma de publicidade 

da empresa ré, posto que relacionado o desempenho da empresa 

com aquele do fotografado, o que não é pouco, sendo notório que 

este último ostenta destacado sucesso na área esportiva.

11. Desta forma, ao contrário do sustentado pela apelante, está 
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sim configurada a intenção de lucrar com a imagem de prestígio 

autor, vinculando-a a da empresa, situação passível de gerar ganhos 

à empresa e que irregularmente não seriam repartidos com o 

retratado. Ademais é incontroverso que o uso da imagem não foi 

autorizado para fins comerciais, caracterizada a violação e 

consequentemente o dever de indenizar.

12. De outro lado, o fato do autor ser pessoa pública, conhecida 

nacionalmente em seu ramo de atividade, o deixa realmente mais 

exposto, circunstância, contudo, que não implica na possibilidade do 

uso comercial de sua imagem sem a devida autorização, sendo 

interessante destacar que um dos campos relevantes de atuação e 

de ganhos de esportistas, é justamente o trabalho com publicidade. 

12. Tendo por base essa linha de raciocínio, está configurada a 

violação ao direito de imagem e consequentemente a obrigação de 

indenizar.

13. E na fixação do quantum indenizatório, levou-se em 

consideração as funções ressarcitória e punitiva da indenização. 

Necessário o equilíbrio e não deve ser irrisório sob pena de não 

compensar o abalo e perda da função de desestímulo para a 

reiteração da conduta.

14. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1003452-02.2016.8.26.0564 -
Voto nº 30170

6

gravidade objetiva do dano que ela padeceu. Na função punitiva, 

ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal 

modo que a indenização represente advertência, sinal que a 

sociedade não aceita seu comportamento.

15. E da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor 

da reparação. No caso, houve razoabilidade no valor indenizatório 

arbitrado, sendo atendidas as funções acima mencionadas, motivo 

pelo qual não merece corrigenda.

16. Assim, mantém-se a sentença, majorando-se os honorários 

advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do §11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

17. Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

nos termos da fundamentação supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
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