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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1005578-28.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é 
apelante VITZ ATELIÊ EIRELI ME, é apelada VANESSA MARIA 
DINARDI RODRIGUES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL 
BRANDI.

São Paulo, 13 de abril de 2018.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 9654
APELAÇÃO Nº 1005578-28.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA - 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1ª INSTÂNCIA: ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
APELANTE: VITZ ATELIÊ EIRELI ME
APELADO: VANESSA MARIA DINARDI RODRIGUES
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Ação Indenizatória por danos 
morais cumulada com obrigação de fazer e 
pedido de tutela antecipada. Autora que 
alega ter sido violado seu direito de 
imagem por exploração da ré decorrente de 
publicações nas redes sociais de fotos de 
roupas que comercializa. Sentença de 
procedência. Reconhecida a violação ao 
direito autoral e fixada a indenização 
por dano moral em R$ 8.000,00. Acerto. 
Suscitada preliminar de incompetência de 
foro e ilegitimidade ativa. Foro 
competente. Exegese do artigo 53, V, do 
CPC. Autora que foi vítima de abuso de 
imagem em rede social, sendo parte 
legítima para compor a lide. No mérito, 
alegação de não cometimento de abuso ao 
direito autoral. Pretende o afastamento 
do dano moral e, alternativamente, a 
redução para R$ 3.000,00. Conjunto 
probatório suficiente a amparar a 
pretensão autoral. Inteligência da Súmula 
403/STJ. Quantum indenizatório bem 
fixado. Sentença mantida. Recurso a que 
se nega provimento.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 103/107, que julgou 

procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano 

moral, em favor da autora, no valor de R$ 8.000,00.

Em continuação, a r. sentença carreou à 

ré as custas e despesas processuais, bem como fixou os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
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Insurge-se a apelante suscitando 

preliminar de incompetência de foro e ilegitimidade ativa e, 

no mérito, pontua que não cometeu ato ilícito passível de 

indenização, ao que requer o afastamento do dano moral e, 

alternativamente, a minoração para R$ 3.000,00.

Recurso recebido e processado, as 

contrarrazões vieram (128/134).

Não há oposição ao julgamento virtual.

É a síntese do necessário. 

O recurso não comporta provimento.

As preliminares não colhem.

 

De proêmio, conforme bem esclareceu a r. 

sentença, o foro de Franca é competente para o julgamento da 

causa, nos termos do artigo 53, V, do CPC.

A legitimidade da autora para ingressar 

com a ação é notória, considerando que suas imagens foram 

utilizadas pela ré, sem o seu consentimento, tendo sido 

violado seu direito de imagem. 

Com efeito, a matéria fática está 

suficientemente demonstrada com o pedido inicial, por meio 

dos documentos colacionados, não havendo o que reformar na r. 

sentença.

Afinal, houve inequívoco uso de imagem da 

autora, em rede social, com nítido interesse de obtenção de 
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lucro.

Nesse aspecto, a Súmula 403/STJ, define:

“Independe de prova do prejuízo a indenização 
pela publicação não autorizada de imagem de 
pessoas com fins econômicos ou comerciais”.

Logo, presente o dano à imagem da autora, 

face à veiculação das fotos das roupas por ela 

comercializadas, alternativa não há senão manter incólume a 

r. sentença, com a manutenção do quantum indenizatório, 

inclusive, eis que fixado dentro dos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade.

Por ocasião do artigo 85, § 11 do Código 

de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios 

recursais em 15% sobre o valor da condenação em favor do 

patrono da autora.

Posto isto, nega-se provimento ao 

recurso.

JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

         RELATOR
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