
Autos n° 038.07.038177-9

Ação: Indenizatória/Ordinário
Autor: LPJ Editora GRafica Ltda
Réu: Henrique dos Santos

SENTENÇA
1. RELATÓRIO.
LPJ Editora Gráfica Ltda. formulou pedidos de danos morais e materiais em

desfavor de Henrique dos Santos. Alegou que nove convites de formatura foram plagiados e
estavam na página eletrônica do réu. Em pedido liminar, requereu a retirada do conteúdo do
sítio do réu que seja produto de criação da autora.

Em cumprimento a decisão de fls. 88 a autora emendou a inicial, e esclareceu que
seus danos materiais são R$ 108.465,00 e especificou o produto plagiado que deve ser retirado
na página eletrônica do réu.

Na contestação o réu alegou preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito sustentou
que a autora não comprovou a titularidade do direito autoral em relação aos convites de
formatura.

2. FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cabe destacar que a contestação é intempestiva. Isso porque, o

mandado de citação foi juntado no dia 18/05/2009 (fls. 105-v), e o prazo teve início em
19/05/2009 e término em 02/06/2009.

A contestação foi protocolizada no dia 03/06/09, isto é, um dia após o término do
prazo para apresentar resposta, de modo que a contestação é intempestiva, e consequentemente,
devem ser aplicados os efeitos da revelia (art. 319 e ss. do CPC).

É fato incontroverso que a imagem contendo nove convites de formatura, que
consta no sítio da autora, foi plagiado pelo réu, pois utilizou dessa imagem em seu página
eletrônica.

Todavia, não há qualquer indicativo de que o réu tenha plagiado os convites. Há,
tão-somente, comprovação de que o réu se utilizou da imagem dos nove convites que consta na
página eletrônica da autora, e a postou em sua página, transmitindo a mensagem que aqueles
convites foram produto de seu trabalho.

É por isso que o pedido de condenação por danos materiais não merece prosperar,
pois não há indicativo de que o réu plagiou os convites.

Também não há comprovação de que clientes deixaram de contratar a autora por
terem escolhido o réu, em razão da imagem que ele postou na página eletrônica.

Por outro lado, o plágio da imagem dos nove convites que consta no sítio da autora
já é suficiente para configurar dano moral.

Não há dúvidas de que estes convites foram produto de sua criação, conforme
comprovam os documentos que instruem a inicial.

Então, para atrair outros clientes, a autora elaborou uma imagem com os nove
convites que criou, para divulgar seu trabalho e atrair nova clientela.

E o réu se utilizou justamente dessa imagem dos convites de formatura elaborados
pela autora, para atrair clientes por aqueles que acessavam sua página eletrônica.

Com efeito, o réu pretendeu divulgar como sendo seu, um trabalho que foi criado
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pela autora, para atrair novos clientes, fato que sem dúvida configura ato ilícito (art. 186 do
Código Civil).

E os danos morais, nesse caso, são presumidos. Isso porque, o réu se utilizou de
nove trabalhos da autora (consistentes na imagem dos nove convites de formatura), para
divulgá-lo como se seu fosse, a fim de atrair novos clientes, isto é, com fins econômicos.

Como critério para fixar o dano moral, entendo que devem ser levadas a situação
econômica das partes. A autora é empresa modesta, cujo capital social é de R$ 10.000,00 (fls.
14).

A situação financeira do réu não foi demonstrada, mas não há indicativos de que
seja pessoa abonada. Também levo em consideração o tipo de dano. No caso, plágio, com fins
econômicos, de uma imagem com nove convites, que consistiu na divulgação como se tal fosse
produto do trabalho do réu.

Ressalta-se, mais uma vez, que não há provas de que o réu tenha plagiado os
convites de formatura, mas tão-somente da imagem dos nove convites que constou no sítio do
réu por determinado período de tempo.

Diante de tais parâmetros, entendo que a indenização por dano moral deve ser
fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3. Ante o exposto, julgo procedentes em parte os pedidos da autora, forte no art.
269, inciso I, do CPC, para:

A) determinar que o réu retire do seu sítio da internet, e se abstenha de novamente
utilizar, a imagem de nove convites de formatura, especificada às fl. 96, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

B) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizado pelo INPC, a partir desta data, e juros de
mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no
equivalente a 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.

Joinville (SC), 17 de fevereiro de 2011.

Frederico Andrade Siegel
Juiz Substituto
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