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QUINTA CÂMARA CÍVEL 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002797-62.2006.8.19.0024 
APELANTE: CHANEL SARL 
APELADO: HOICHMAN — EXP E IMP. LTDA, 
DES. RELATOR: FLÁVIA ROMANO DE REZENDE 

 

DIREITO MARCÁRIO. PIRATARIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COCO 

CHANEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.  

- As questões a serem analisadas no presente recurso, são: a 
possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral; e, em caso 
afirmativo, se a condenação se mostra cabível no caso vertente. 

- Os critérios de indenização da pessoa jurídica não são os mesmos 
da indenização à pessoa natural, aplicando-se o enunciado sumular 
nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que para a pessoa 
natural se considera tanto a honra subjetiva como a objetiva. 

- In casu, a ocorrência de contrafação e o comércio de objetos (óculos 
de sol, roupas, etc) que portavam indevidamente a marca ou o 
desenho industrial da apelante são fatos incontestes. 

_ A marca CHANEL firmou-se no mundo todo como sinônimo de 
moda conceituada, vanguarda e glamour e estão registradas em 
todos os países onde seus exclusivos artigos são comercializados.  

_ A apelante logrou êxito em comprovar o registro de suas marcas 
nominativas e mista no INPI (Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial), órgão que lhe conferiu exclusividade na classe 9 (óculos, 
óculos de sol, e armações de óculos) (docs. 03 e 04). 

_ Não há dúvida que o investimento da apelante se vê ameaçado 
pela indústria da falsificação que, ao contrário do que ocorre em 
produtos originais, inundam o mercado com óculos, confecções, 
bolsas e acessórios de péssima qualidade, sem o desempenho e 
durabilidade exigidos para estes tipos de produtos, em flagrante 
desrespeito ao consumidor e à marca alheia, que por muitas vezes 
acaba se vulgarizando e perdendo valor de mercado. 

_ Tanto as marcas como os modelos de utilidade, modelos de 
invenção e o desenho industrial, além de integrarem estabelecimento 
empresarial, nos termos do artigo 1.142 do Código Civil Brasileiro, 
são objetos protegidos tanto pela CRFB/88 em seu art. 7º, VII, como 
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pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). 

_ A experiência empírica e o bom senso revelam, por si só, que a 
tentativa de exposição à venda de óculos CHANEL, que é um 
produto caro, por preço menor do que o comercializado na loja que o 
revende legalmente, traz um prejuízo imenso; não é o fato de que 
aquela venda corresponderá a uma compra a menos do produto, mas 
que o produto se vulgariza, a ponto de as pessoas que podem 
adquiri-lo, deixarem de fazê-lo, porque confunde-se com o produto 
pirateado. 

_ Os danos morais, neste caso, são cabíveis, eis que restou 
demonstrado o uso exclusivo da marca CHANEL de propriedade da 
autora e a tentativa de sua utilização indevida em óculos e outros 
itens comercializados pela apelada, sem qualquer autorização do 
titular, fatos suficientes para justificá-los, afinando-se, 
principalmente, à finalidade de coibir, educativa e preventivamente, 
a contrafação de obras de propriedade industrial. 

- PROVIMENTO DO RECURSO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL FIXADO EM R$10.000,00. 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 

nº0002797-62.2006.8.19.0024, de que são partes as acima mencionadas – 

ACÓRDAM os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar provimento ao 

recurso, nos termos do voto do Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  
 

Trata-se de Ação de busca e apreensão judicial, de obrigação de não 

fazer e de perdas e danos com pedido de tutela antecipada proposta por 

CHANEL SARL contra HOICHMAN — EXP E IMP. LTDA. 
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A parte autora narra em sua exordial que: (i) é empresa tradicional e 

conhecidíssima no mercado mundial, atuante na fabricação e comercialização 

de artigos de luxo, tais como óculos, roupas, calçados, perfumaria, etc,  sendo a 

detentora da marca registrada "CHANEL" e suas variações figurativas; (ii) no 

Brasil, somente a empresa DASLU, possui licença, com cláusula de 

exclusividade, para comercializar produtos ópticos que estampem as marcas 

"CHANNEL", estando os modelos dos óculos devidamente registrados junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI;  (iii) constataram que a ré  

estava comercializando óculos de sol (contrafação), contendo indevidamente o 

nome da marca "CHANEL", seus logotipos característicos e seu desenho 

industrial.  

Requereram, a concessão de liminar, a fim de que fosse efetuada a 

busca e consequente apreensão nos estabelecimentos das rés, de todos os 

produtos (óculos) que indevidamente apresentassem a sua marca.  

Certidão cartorária sobre a ausência de manifestação da parte ré. 

Sentença (indexador 256) julgando parcialmente procedente o pleito 

autoral, nos seguintes termos:  

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO e extinta essa fase 
do processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC, condenando 
a ré a se abster, em definitivo, de importar, vender, expor à venda e manter em 
estoque artigos que ostentem indevidamente a marca da autora, nas formas 
nominativa, figurativa e mista, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), a contar da data desta sentença. E JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO de compensação relativa a danos morais e extinta 
essa fase do processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do 
CPC.Torno definitiva a antecipação da tutela deferida a fls. 147, determinando a 
perda dos produtos apreendidos e a destruição deles.Condeno a ré ao pagamento das 
custas processuais e 

Honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação”. 
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Inconformada, apela a parte autoral (indexador 262) tão somente 

quanto ao cabimento de condenação por danos morais.  

Sem contrarrazões da parte ré.  

É o relatório.  

V  O  T  O  

Inicialmente, cabe salientar que estão presentes os pressupostos de 

conhecimento e admissibilidade recursal. 

Trata-se de ação de obrigação de não fazer Cumulada com perdas e 

danos com pedido de tutela antecipada, pelo rito Ordinário, proposta por 

renomada e conhecida pessoa jurídica, titular de marca CHANEL, 

mundialmente conhecida, quer seja pela história de sua fundadora, quer seja 

pela qualidade e sofisticação dos produtos comercializados.  

A presente demanda teve por escopo inibir a prática de pirataria que 

há muito lucra ilicitamente com a venda de produtos falsificados de marcas 

famosas como a de titularidade da parte autora, que além de amargar grandes 

perdas financeiras com tais práticas criminosas, as mesmas vulgarizam e 

depreciam tanto o nome empresarial como os bens por ela comercializados.    

O juízo a quo em sua sentença (indexador 256).  Julgou parcialmente 

procedente o pleito autoral condenando a parte ré na obrigação de não fazer, 

contudo, deixou de condená-la em danos morais por entender não haver 

agressão à honra objetiva tendo em vista não ter ocorrido a circulação das 

mercadorias. 

Ante a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo e as irresignações 

aventadas no apelo, tem-se que duas são as questões a serem analisadas: a 
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possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral; e, em caso afirmativo, se a 

condenação se mostra cabível no caso vertente. 

Vejamos:  

O doutrinador Yussef Said Cahali, assim define o dano moral:  

[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os 
valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade 
em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 
como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 
sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, 
na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no 
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos 
traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 
constrangimento moral ( in Dano Moral, 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 20/21.)  

Da conceituação acima descrita, resta evidente que os danos morais 

estão presentes na esfera subjetiva da pessoa.  

O art. 52 do Código Civil assim dispõe:  

"Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 
personalidade".  

Assim, ainda que a pessoa jurídica não possua capacidade 

sentimental, é inegável que possa sofrer dano moral ao ter afetada sua 

reputação frente ao universo civil ou comercial em que atua.  

Sob esse prisma, vale ressaltar que os critérios de indenização da 

pessoa jurídica não são os mesmos da indenização à pessoa natural, aplicando 

se o enunciado sumular nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que 

para a pessoa natural se considera tanto a honra subjetiva como a objetiva: 

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".  

Ultrapassada a questão quanto à possibilidade de a pessoa jurídica 
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vir a sofrer dano moral, volta-se ao caso em tela.  

O art. 209 da Lei n. 9.279/96, a qual regula direitos e obrigações 

relativos à propriedade relativos à propriedade industrial, assim menciona:  

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 
ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade 
industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a 
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 
produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria 
ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente 
a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, 
caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos 
de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá 
determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, 

etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”  

In casu, a ocorrência de contrafação e o comércio de objetos (óculos 

de sol) que portavam indevidamente a marca ou o desenho industrial da 

apelante são fatos incontestes.  

Contudo, para que se possa indenizá-la nos termos requeridos, se faz 

necessário apurar-se qual o real prejuízo moral sofrido pela empresa recorrente 

com a prática ilegal perpetrada pela ré.  

Como cediço, as marcas CHANEL firmaram-se no mundo todo como 

sinônimo de moda conceituada, vanguarda e glamour e estão registradas em 

todos os países onde seus exclusivos artigos são comercializados.  

Compulsando os autos, constata-se que a apelante logrou êxito em 

comprovar o registro de suas marcas nominativas e mista no INPI (Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial), órgão que lhe conferiu exclusividade na 

classe 9 (óculos, óculos de sol, e armações de óculos) (docs. 03 e 04). 

Também restou comprovado que a apelante investe fortemente em 

publicidade, tecnologia, criação de novos produtos e contratação de renomados 
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estilistas, tudo com o escopo de manter a força atrativa de suas marcas e 

produtos. 

Não há dúvida que o investimento da apelante se vê ameaçado pela 

indústria da falsificação que, ao contrário do que ocorre com os produtos 

originais, inundam o mercado com óculos, confecções, bolsas e acessórios de 

péssima qualidade, sem o desempenho e durabilidade exigidos para estes tipos 

de produtos, em flagrante desrespeito ao consumidor e à marca alheia, que por 

muitas vezes acaba se vulgarizando e perdendo valor de mercado. 

Tanto as marcas como os modelos de utilidade, modelos de invenção 

e o desenho industrial, além de integrarem estabelecimento empresarial, nos 

termos do artigo 1.142 do Código Civil Brasileiro, são objetos protegidos tanto 

pela CRFB/88 em seu art. 7º, VII, como pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 

9.279/96). 

A experiência empírica e o bom senso revelam, por si só, que a 

tentativa de exposição à venda de óculos CHANEL, que é um produto caro, por 

preço menor do que o comercializado na loja que o revende legalmente, traz um 

prejuízo imenso; não é o fato de que aquela venda corresponderá a uma compra 

a menos do produto, mas que o produto se vulgariza, a ponto de as pessoas que 

podem adquiri-lo, deixarem de fazê-lo, porque confunde-se com o produto 

pirateado.  

Os danos morais, neste caso, são cabíveis, eis que restou 

demonstrado o uso exclusivo da marca CHANEL de propriedade da autora e a 

tentativa de sua utilização indevida em óculos comercializados pela apelada, 

sem qualquer autorização do titular, fatos suficientes para justificá-los, 

afinando-se, principalmente, à finalidade de coibir, educativa e 

preventivamente, a contrafação de obras intelectuais protegidas.  
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 Ademais, a aquisição dos óculos por terceiros não afasta a 

responsabilidade da ré pelos danos causados ao detentor da marca, já que 

responde solidariamente com o fabricante pelos produtos que comercializa, 

devendo ter o cuidado e a obrigação de adquirir mercadorias de fornecedores 

idôneos. 

Os tribunais pátrios já vêm se manifestando a respeito do cabimento 

da indenização ora pleiteada em casos como o ora em análise.  

O Superior Tribunal de Justiça já apreciou questão similar - embora 

de forma não unânime - quando do julgamento do REsp n. 466-761/RJ, Rela. 

Mina. Nancy Andrighi, DJU de 3-4-2003, o qual restou assim ementado:  

Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o 
rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais 
devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.  

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do 
falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência 
de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente 
comercializado ou não.  

- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como 
fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a 
vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto 
falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a 
cabo pela prática de falsificação.  

- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem 
do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos 
morais.  

- Recurso especial a que se dá provimento (grifou-se).  

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DIREITO À PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA E NOME 
EMPRESARIAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM 
R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). APELOS DOS DEMANDADOS. 
ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL. VERBA 
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COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS EXCESSIVAMENTE 
ESTABELECIDA, DEVENDO SER REDUZIDA PARA R$10.000,00, á LUZ 
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALDADE. 
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. 1- Pretensão autoral, alegando em 
síntese, que presta serviços de instalação de telas de proteção e mosquiteiro, e que 
manteve parceria com os réus para a prestação de seus serviços até 27.12.2009. 
Afirma que o primeiro réu registrou, indevidamente, o nome do domínio de sua 
empresa, ora segunda ré, como "www.insetela.com.br", fazendo-se passar pela 
empresa autora e confundir os consumidores, praticando, em seu entender, 
concorrência desleal e captação ilícita da clientela. Requer em sede de antecipação 
da tutela que o 1º réu seja obrigado a não usar o nome ou o domínio da empresa 
autora até o final da demanda. No mérito, pugna pela condenação dos réus no 
pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2- Sentença que julgou 
procedente em parte o pedido para confirmar a tutela antecipada de fls. 331 e para 
condenar, solidariamente, os réus a pagarem a autora o valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), a título indenização por danos morais, corrigido e acrescido de 
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Deixou de condenar em indenização 
por danos materiais por estes não terem sido comprovados. 3- Condenou 
ainda, solidariamente, os réus em custas e honorários advocatícios que fixados em 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o artigo 12 da lei 
1060/50. 4- Apela o segundo réu arguindo preliminares de incompetência absoluta, 
eis que a matéria suscitada gravita em torno de registro de domínio na internet, ou 
seja, sobre violação a preceitos de direito marcário, não tendo sido acolhido pelo 
juízo a quo, e de Ilegitimidade passiva ad causam, já que a exordial denota 
claramente que a origem da presente lide, é fruto de brigas entre a empresa Insetela 
e a pessoa de Luiz Cláudio dos Santos Terra. 5- Apelo do primeiro réu 
repisando exatamente todos os argumentos do recurso do segundo réu. 6- Razão 
parcial assiste aos recorrentes. 7- As preliminares arguidas foram decididas em 
decisão saneadora, e, como é por todos sabido, a natureza da decisão atacada é de 
decisão interlocutória. 8- Restou configurado no presente feito, a existência da 
parceria comercial entre autor e réus para prestação de serviços de instalação de 
rede de proteção. Tal parceria foi extinta para que a autora passasse a prestar o 
referido serviço de forma independente. Incontroverso, nos termos do artigo 334, I 
do Código de Processo Civil que o primeiro réu efetuou o registro do domínio na 
internet com o nome da autora, tanto que após a audiência de conciliação solicitou o 
cancelamento do registro. 9- No site registrado pelo primeiro réu havia a 
informação do telefone dos réus para prestação de serviços e informações em nome 
de INSETELA. 10-  A culpa do primeiro réu está caracterizada, pois agiu de 
forma livre e consciente para retirar cliente da autora e desviá-los para o segundo 
réu, pessoa jurídica da qual é sócio, quando divulgou o nome da autora na internet 
com seu telefone pessoal e o telefone a sua empresa, segundo réu. 11- Neste 
passo, é imperioso afirmar que tal ato configurou concorrência desleal, causando 
prejuízos não só para o empresário, mas também para o consumidor. 12-  
Acolhimento parcial dos recursos dos réus, reduzindo-se a verba indenizatória de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$10. 000,00 (dez mil reais), consoante os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, o caráter 
punitivo-pedagógico da condenação, em sonância com o postulado da vedação ao 
enriquecimento sem causa. ¿ Precedentes deste E. Tribunal. Reforma parcial da 
sentença. 13-  PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS tão-somente 
para reduzir o valor da verba arbitrada a título de danos morais, ao patamar de R$ 
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10.000,00 (dez mil reais), mantida, no mais, a sentença, por seus próprios 
fundamentos. DES. SIDNEY HARTUNG - Julgamento: 10/07/2013 - QUARTA 
CAMARA CIVEL. 0003061-- APELACAO 51.2011.8.19.0203. 

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Propriedade 
industrial. Proteção ao TRADE DRESS da Petrobras. Utilização indevida pelo 
posto réu de elementos integrantes da marca tridimensional da autora, devidamente 
registrados no INPI. Configuração de concorrência desleal. Evidente possibilidade 
de confusão nos consumidores. Danos materiais e morais que devem ser 
indenizados. Manutenção da sentença. 1. O trade dress (ou "conjunto-imagem") 
consiste no conjunto de elementos que distinguem e identificam o detentor de uma 
marca dentro de determinado segmento empresarial. Ocorre a violação ao chamado 
trade dress quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho 
industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto 
ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço, suficiente para gerar 
confusão aos consumidores. 2. No caso concreto, não há qualquer dúvida de que a 
conduta adotada pelo réu, ao imitar o padrão dos postos de gasolina da marca 
"BR", é capaz de gerar inequívoca confusão ao consumidor, que, ao avistar aqueles 
elementos no posto do apelante, pode facilmente ser levado a crer se tratar de um 
posto da Petrobras, principalmente considerando que até mesmo os uniformes dos 
funcionários são similares. 3. E, como a prática de concorrência desleal (art. 195 da 
Lei nº 9.279/96) configura verdadeiro ato ilícito, os danos materiais e morais 
advindos à autora deverão ser indenizados pelo réu, a teor do que prevê os artigos 
186 e 927 do Código Civil. Os danos materiais, consubstanciados nos lucros 
cessantes, deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Já a verba 
indenizatória, a título de dano moral, foi arbitrada em R$ 15.000,00, valor que se 
revela justo e adequada, não destoando da jurisprudência deste Tribunal. 4. 
Desprovimento do recurso. 0000095-57.2007.8.19.0203 - APELACAO DES. 
MARCOS ALCINO A TORRES - Julgamento: 25/06/2013 - DECIMA NONA 
CAMARA CIVEL  

Direito marcário. Violação de trade dress. Marca mundialmente conhecida no ramo 
de autopeças. Exploração da mesma atividade. Utilização de marcas semelhantes. 
Confusão no mercado consumidor. Ato de concorrência desleal. Anterioridade de 
registro não comprovada. Dano moral configurado. Artigos. 209 e 2010, da lei nº 
9.279-96. Art. 5º, v, da crfb. Recurso a que se nega provimento. Des. Andre 
andrade - julgamento: 22/05/2013 - Setima Camara Civel. 0131302-
67.2011.8.19.0001 – apelacão  

Civil e empresarial. Propriedade industrial. Alegação de contrafação de dois 
produtos: Sabão da Costa e Erva  Seca;Vence Demanda. Uso indevido de marca e 
prática de concorrência desleal. Pedido de indenização de danos morais e materiais, 
além de proibição de venda do produto contrafeito. Sentença de improcedência. 
Apelo da autora. Em relação ao produto chamado ¿sabão da costa¿, ausência de 
prova de que a ré comercializa ou fabrica produto que imite aquele produzido pela 
autora. Prova nos autos de que a ré revende o que adquiriu da própria demandante. 
Além disso, o certificado de registro de marca trazido aos autos encontra-se 
vencido, sem prova de depósito de pedido de renovação. Aparente caída do direito 
industrial em domínio público. Art. 133, § 2º, lei nº 9.279/96. Com relação ao 
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produto vence demanda, verifica-se que a autora detém a exclusividade do uso de 
marca mista, que protege tanto os seus elementos figurativos quanto os 
nominativos. Prova de que o produto comercializado pela ré se vale no elemento 
nominativo da marca de outrem (¿vence demanda¿). Concorrência desleal 
caracterizada. Clara tentativa de ludibriar o consumidor se fazendo passar por 
produto consolidado no mercado. Demonstração de que a ré apenas revendia, e não 
produzia o objeto da falsificação. Do art. 190 da lei de propriedade industrial se 
extrai que não só quem fabrica, mas também quem comercializa produto contrafeito 
pratica concorrencia desleal. Dano material caracterizado na modalidade de lucros 
cessantes, devendo ser calculado da forma mais favorável ao prejudicado, de acordo 
com o art. 210 da norma citada. Inocorrência de dano moral. Não demonstração de 
abalo à honra objetiva da pessoa jurídica ou à reputação e confiabilidade da marca 
no mercado. Reforma da sentença para condenar a ré a abster-se de comercializar 
ou contrafazer produto utilizando a marca ¿vence demanda¿, bem assim a 
indenizar os lucros cessantes a serem calculados na forma do art. 475-e, CPC, com 
os acréscimos legais. Parcial provimento do apelo. Des. Luiz Fernando de Carvalho 
- julgamento: 05/12/2012 - Terceira Câmara Cível. Apelacão Nº 032010-
25.2010.8.19.0202 . 

Direito autoral. Proteção constitucional. Garantia fundamental. Princípio da 
dignidade da pessoa humana. Ação indenizatória. Esculturas utilizadas em peça 
publicitária sem a autorização ou citação do nome do autor. Sentença de 
procedência dos pedidos autorais arrimando-se na conclusão do laudo pericial que 
concluiu estarem ¿constatados no caso os elementos típicos de `contrafação ¿ 
reprodução não autorizada¿ e sonegação do nome do Autor da obra artística 
inobservando-se assim o que dispõe o art. 24, incisos I, II e IV da Lei 9.610/98. 
Recurso das rés. A alegação de que a utilização das esculturas não ensejaria 
violação de direitos autorais, seriam meros componentes de cenário. Irresignação 
que não procede. Peças de flagrante criação artística, obra assinada e considerada 
peças de autor. Comprovação da autoria e utilização da obra. Assistia ao 
demandante o direito de autorizar e ver indicado o seu nome como o autor das 
esculturas ora em exame. Em se omitindo o crédito de autoria, como o fizeram, as 
recorrentes estão obrigadas a reparar o dano de cunho moral, tal como assentado 
pelo a sentença de origem. Precedente: ¿O ressarcimento devido ao autor haverá de 
superar o que seria normalmente cobrado pela publicação consentida. A ser de 
modo diverso, sua aquiescência seria, na prática, dispensável. Cumpre, ao 
contrário, desestimular o comportamento reprovável de quem se apropria 
indevidamente da obra alheia.¿ Min. Eduardo Ribeiro no REsp 150.467/RJ. Como 
os fatos narrados nos autos dão ensejo a uma indenização mais robusta, pois, como 
visto, trata-se de peça publicitária de divulgação de uma das maiores instituições 
bancárias do país, devendo o julgador, dentro do critério de equidade, respeitadas a 
razoabilidade e proporcionalidade, sopesar adequadamente as condições do ofendido, 
a duração do dano, a sua repercussão, as condições econômicas do ofensor, dentre 
outros fatores. Impraticabilidade da divulgação da autoria das obras no filme 
publicitário, que não é mais exibido. Decurso de mais de dez anos desde a 
propositura da demanda. Provimento parcial dos recursos para excluir o capítulo 
sentencial de divulgação do autor nas obras utilizadas e agregar os danos moral e 
material em oitenta mil reais. 0145860-59.2002.8.19.0001 – APELACAO. DES. 
NAGIB SLAIBI - Julgamento: 03/07/2013 - SEXTA CAMARA CIVEL  
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 PELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 
REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE DESIGN DE JOIAS. 
PROPRIEDADE INTELECTUAL. PROTEÇÃO LEGAL À MARCA. 
CONTRAFAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANOS MATERIAIS 
DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Os direitos autorais sobre a marca, 
considerados bens móveis para os efeitos legais, são objeto de proteção na Lei nº 
9.279/96 e na Lei nº 9.610/98, com reflexos patrimoniais e também morais, sendo 
estes inalienáveis e irrenunciáveis. 2. Uma vez demonstrada a autoria do design de 
joias, de uso exclusivo da marca de propriedade da autora, design este que foi 
reproduzido pela ré sem qualquer autorização do titular do direito, impõe-se o dever 
de indenizar, não somente os danos materiais, mas especialmente os danos morais 
que são os que mais se afinam à finalidade de coibir, educativa e preventivamente, a 
contrafação de obras intelectuais protegidas. 3. A aquisição das peças de terceiro 
não afasta a responsabilidade da ré pelos danos causados ao detentor da marca, já 
que responde solidariamente com o fabricante pelos produtos que comercializa, 
devendo ter o cuidado e a obrigação de adquirir mercadorias de fornecedores 
idôneos. 4. A modificação da obra no ato de contrafação vulgariza a obra e dela 
retira a qualidade que caracteriza o original, atingindo, com isso reputação 
comercial do titular da marca a justificar a imposição de dano moral. 5. Dano moral 
arbitrado em conformidade com as peculiaridades do caso vertente, as 
características e valor dos produtos falsificados, notadamente a projeção da marca 
no nicho mercadológico que ocupa, em observância à proporcionalidade e 
razoabilidade, não merecendo redução. 6. Desprovimento do recurso. APELACAO 
0086115-70.2010.8.19.0001 - DES. ELTON LEME - Julgamento: 03/04/2013 - 
DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL. 

Superada a questão relativa à responsabilidade da apelada pelo 

pagamento da indenização por danos morais, passa-se ao seu arbitramento.  

Sabe-se que a indenização deve ser estipulada sempre de modo a não 

provocar enriquecimento sem causa para a parte que a recebe. Entretanto, o 

valor fixado deve ser suficiente para que o ofensor não venha a reiterar na 

prática danosa. 

Assim, levando-se em conta tratar a apelada de estabelecimento de 

pequeno porte, mas também considerando o caráter punitivo, pedagógico da 

condenação por dano moral, a fim de que o valor seja suficiente para que o 

ofensor não venha a reiterar na prática danosa, fixo o quantum indenizatório 

em R$10.000,00 (dez mil e quinhentos reais) - corrigido monetariamente a partir 

da data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e sobre o qual devem 
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incidir juros de mora a contar do evento danoso, conforme já pacificado nesta 

Corte. 

Isto posto, dou provimento ao recurso.  

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2013. 

 
FLÁVIA ROMANO DE REZENDE 

Desembargadora Relatora 
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