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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AUTORAL. REPRODUÇÃO
DE IMAGEM DE ARTE GRÁFICA EM SITE DA REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES, SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR
DA OBRA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUERENTE QUE É AUTORA DE OBRA INTELECTUAL
PROTEGIDA PELA LEI N. 9.610/98. REPRODUÇÃO DE
PRODUTO NA INTERNET NÃO AUTORIZADA. EXEGESE DO
ARTIGO 5º, XXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS
ARTIGOS 5º, VI, 28, 29 E 108 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS.

MÉRITO. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA
EXORDIAL. EXEGESE DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO.

"Por força da declaração daÂ revelia,Â obsta-se a discussão
de questões fáticas na instância recursal (cpc, arts. 183, 300 e
319), ressalvadas as hipóteses dos artigos 320 e 517 do Código
de Processo Civil." (Apelação Cível n. 2007.038436-1, de
Blumenau, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. em 27/11/2009).

DANO MORAL EVIDENCIADO. TESE SUPERADA. PLEITO
DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ANEMIA DE
PROVAS QUANTO À PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE. VALOR
ARBITRADO QUE DEVE SER MANTIDO, POIS FIXADO EM
QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENÇÃO DO
DANO.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.

SENTENÇA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.053809-4, da comarca de Joinville (6ª Vara Cível), em que é apelante Henrique
dos Santos, e apelada LPJ Editora Gráfica Ltda:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, ajustando, ex officio, o
termo inicial dos juros moratórios. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Alexandre d'Ivanenko, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Ronei Danielli.

Florianópolis, 3 de fevereiro de 2015.

Eduardo Mattos Gallo Júnior
RELATOR
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RELATÓRIO

LPJ EDITORA GRÁFICA LTDA. ajuizou "Ação de indenização cumulada
com cominatória e tutela antecipada", na sexta vara cível da comarca de Joinville,
contra HENRIQUE DOS SANTOS, postulando, em síntese, indenização por danos
materiais e morais, decorrentes de plágio, supostamente praticado pelo requerido,
bem como a antecipação de tutela, consistente na retirada do material indevidamente
reproduzido no site (inicial de fls. 02-12 e emenda a fls. 93-95), juntando os
documentos de fls. 17-81.

Citado, o requerido apresentou, intempestivamente,
resposta em forma de contestação (fls. 111-120).

Após a regular tramitação processual, sobreveio a sentença de fls.
123-125.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação cível a fls.
129-136.

Após, os autos ascenderam a esta Superior Instância e foram
redistribuídos a esta Relatoria.

Este é o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua
admissibilidade, o presente reclamo merece ser conhecido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida
pelo magistrado a quo, pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pela requerente na exordial, para determinar a retirada das imagens
indevidamente reproduzidas no endereço eletrônico da empresa do requerido, bem
como condená-lo ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por
danos morais.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados no valor de 15% sobre a condenação.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação cível, no qual
pugna pela reforma da sentença a fim de afastar a condenação indenizatória.

Sustentada questão preliminar, compete, inicialmente, a apreciação
desta para após adentrar ao mérito do reclamo.

1. Da ilegitimidade ativa ad causam da empresa autora.
Preliminarmente, o requerido, ora apelante, sustenta a ilegitimidade da

apelada para figurar no polo ativo da presente demanda, sob o argumento de que o
direito autoral liga o autor à sua produção intelectual, devendo ser o postulante,
necessariamente, pessoa física, bem como assevera que cabe somente à pessoa
criadora da arte gráfica a proteção de seu direito autoral, necessitando a apelada, por
conseguinte, de autorização prévia do criador da obra para que assim pudesse
explorar economicamente a criação.

Dessa forma, conclui que nenhuma das condições acima estariam
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preenchidas no caso concreto, visto que a apelada, apesar de ser pessoa jurídica,
não demonstrou possuir autorização para explorar economicamente os convites
objetos da imagem, indevidamente reproduzida, razão pela qual, pugna pela extinção
do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil.

Contudo, razão não lhe assiste.
De início, giza-se que a ilegitimidade ativa trata-se de matéria de ordem

pública, e por esta razão pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
mesmo quando não tenha sido apreciada pelo magistrado a quo.

Desse modo, conforme preconiza o artigo 3º do Código de Processo
Civil, "para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade".

A respeito da matéria, Fredie Didier Júnior elucida que:
[...]A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da

ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não
basta que preencham os "pressupostos processuais" subjetivos para que a parte
possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda
estejam em determinada posição jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em
que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a
"pertinência subjetiva da ação", segundo célebre definição doutrinária.

[...] A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam
ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em
posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora,
"decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o
respectivo objeto litigioso". Para exemplificar: se alguém pretende obter uma
indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição
jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de
indenizar [...] (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da
ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo, Saraiva, 2005. p. 228).

Compulsando-se os autos, não restam dúvidas de que os convites, que
constam na imagem plagiada, foram produtos de criação da apelada, conforme se
verifica do amplo lastro probatório amealhado nos autos, principalmente no que se
refere aos contratos entabulados por ela e seus clientes (fls. 45-78), nos quais podem
ser vislumbrados o tratamento exclusivo proporcionado por aquela no tocante às suas
criações de artes gráficas, cabendo-lhe, portanto, a proteção autoral que pleiteia.

Além disso, ainda que a criação artística derive de obra intelectual
necessariamente do ser humano, a pessoa jurídica que esta pessoa integra,
reveste-se como titular do direito autoral, pelo fato de que explora economicamente o
produto, notadamente, porque a ela é destinada a produção intelectual, haja vista a
natureza do serviço que presta, o qual necessita do trabalho artístico de seus
colaboradores, podendo, assim, utilizar-se de meios visando resguardar o seu
produto.

Desta forma, sendo a apelada autora de obra intelectual, e como tal,
detentora de seus direitos, possui plena legitimidade para figurar no polo ativo da
presente actio, conforme exegese do artigo 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal
de 1988, artigo 5º, inciso VI e 108, da Lei 9.610/98.
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Diante disso, afasta-se a proemial invocada pelo recorrente.
2. Do mérito.
No tocante ao mérito, em que pesem os argumentos trazidos pelo

apelante, cabe destacar que em razão da constatação da revelia, estão preclusas as
matérias fáticas apresentadas em sede de defesa, de acordo com os artigos 183, 300
e 319 do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses dos artigos 320 e 517
do referido Diploma Legal.

Sobre o assunto, colhe-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:
"A preclusão é fato processual impeditivo que acarreta a perda de faculdade da

parte. Pode decorrer simplesmente do transcurso do prazo legal (preclusão
temporal); da incompatibilidade de um ato já praticado e outro que se deseje praticar
(preclusão lógica); ou do fato de já ter sido utilizada e faculdade processual, com ou
sem proveito para a parte (preclusão consumativa). Por efeito da preclusão, a parte
perde a faculdade de exercer determinada atividade ou de obter certa utilidade no
processo". (Curso de direito processual civil. v. I. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1995, p. 411).

No mesmo norte, extrai-se dos julgados desta Corte de Justiça:
"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO
AUTOR (CPC, ART. 319). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA.
DANOÂ IN RE IPSA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
PECULIARIDADES DA HIPÓTESE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força da declaração daÂ revelia,Â obsta-se a discussão de questões
fáticas na instância recursal (cpc, arts. 183, 300 e 319), ressalvadas as
hipóteses dos artigos 320 e 517 do Código de Processo Civil.

"OÂ danoÂ moralÂ tipifica-se tão-só pela ofensa causada à honra subjetiva do
lesado, afastando a exigibilidade da produção de prova, por este, da efetividade
desseÂ danoÂ ou do ultrajeÂ moralÂ sofrido" (Desembargador Trindade dos Santos).

A indenização doÂ danoÂ moralÂ há de ser fixada pelo magistrado para servir,
ao mesmo tempo, de abrandamento para a dor experimentada pelo ofendido,
tomando o juiz o devido cuidado para não enriquecer o autor sem causa, e de
exemplo pedagógico, com vistas a evitar a recidiva do ofensor, devendo conter, em
si mesmo, a força de séria reprimenda." (Apelação Cível n. 2007.038436-1, de
Blumenau, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. em 27/11/2009). (Grifou-se)

Diante disso, não se conhece do apelo no ponto, tendo em vista a
preclusão das irresignações quanto à matéria fática.

2.1 Do quantum indenizatório.
Por derradeiro, em suas razões recursais, o apelante postula a redução

da verba indenizatória arbitrada, sob o argumento de que o valor fixado é
desproporcional às suas condições financeiras.

De início, importante gizar que o pleito comporta conhecimento por se
tratar de questão que perpassa o contexto fático, cuja matéria ingressa na seara
jurídica.

É consabido que o arbitramento dos danos morais, por se desvelar
tarefa de ordem subjetiva do magistrado, deve atenção às minúcias do caso concreto
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e sempre balizada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, o
dano moral possui como finalidade a restituição à condição anterior ao ato ilícito
(status quo) e, quando impossível, minorar as repercussões do dano.

Neste sentido, acentua a doutrina:
[...] A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que

represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto,
em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de
modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a
resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser
quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio
do lesante [...] (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos Morais, Editora
Revista dos Tribunais, 1993, p. 220).

Desta feita, a indenização pelo dano moral sofrido deve ser arbitrada no
sentido de reparação do constrangimento padecido e, em igual tempo, mostre-se
capaz de evitar a prática reiterada por parte do ofensor.

No caso em análise, constata-se a anemia de elementos probatórios a
corroborar a tese de minoração da verba indenizatória pleiteada pelo apelante. Por
consequência disso, a decisão de primeiro grau deve ser mantida nesse aspecto,
porquanto, aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, sendo que o quantum
indenizatório se mostra compatível com a reparação dos constrangimentos causados
à apelada, sem causar-lhe o enriquecimento indevido.

Portanto, vislumbra-se que os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade foram respeitados, uma vez que o valor de R$ 6.000,00, está de acordo
com os fins que se espera, quais sejam, advertir o lesante sobre o ato ilícito, bem
como servir à vítima de compensação pelo dano suportado.

Por tais razões, afasta-se o pleito de minoração da verba indenizatória.
2.2 Dos juros moratórios.
Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, embora não

tenham sido ventilados no recurso interposto, a fixação dos índices atualizados dos
valores da condenação é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício
pelo julgador e não configura reformatio in pejus, conforme se depreende da
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Por se tratar de matéria de ordem pública previsto no art. 293 do CPC,
pode o Tribunal alterar o percentual de juros moratórios impostos na sentença, ainda
que inexista recurso da parte com esse objetivo, sem que se constitua em
julgamento extra-petita ou infringência ao princípio do non reformatio in pejus.
Precedentes. [...] (STJ.AgRg no Recurso Especial n. 1.144.272 - RS. Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, julgado em 22.06.2010).

Diante disso, vislumbra-se que o decisum de primeiro grau merece
reparos, uma vez que fixou a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado da sentença.

Contudo, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora devem incidir a partir do evento danoso (19 de junho de 2007 Â– data da
lavratura da ata atuarial - fls. 24), conforme enunciado da Súmula 54 do Superior
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Tribunal de Justiça e precedentes dominantes desta Corte de Justiça.
Sob tais circunstâncias, vota-se no sentido de conhecer parcialmente do

recurso interposto e, na extensão, negar-lhe provimento, modificando o termo inicial
da incidência dos juros de mora para a data do conhecimento do evento danoso
(19/06/2007).

Por último, impende dizer que o julgador não está impelido em
manifestar-se de todos os pontos suscitados pelas partes, nem mesmo a discorrer
sobre todos os dispositivos legais, devendo decidir a causa com seu convencimento e
aplicar ao caso a solução mais adequada, sendo que as demais questões
apresentadas pelos litigantes, divergentes ao posicionamento aqui adotado, ficam
prejudicadas com a conclusão que se tomou.

Este é o voto.
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