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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

 3ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR
 DECISÃO

 
8046837-27.2021.8.05.0001 Procedimento Comum Cível

 Jurisdição: Salvador - Região Metropolitana
 Autor: Emmanuel Goes Boavista

 Advogado: Ricardo Duarte Guimaraes (OAB:0035997/BA)
 Advogado: Rodrigo Moraes Ferreira (OAB:0016590/BA)

 Advogado: Isabelle Azevedo Alves De Sousa (OAB:0061368/BA)
 Autor: Malu Edicoes Musicais Ltda - Me

 Advogado: Ricardo Duarte Guimaraes (OAB:0035997/BA)
 Advogado: Rodrigo Moraes Ferreira (OAB:0016590/BA)

 Advogado: Isabelle Azevedo Alves De Sousa (OAB:0061368/BA)
 Reu: Carla Zambelli Salgado

 
Decisão:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DA BAHIA 

 Comarca de Salvador
 3ª Vara Cível

 Rua do Tingui, s/n, - Fórum Ruy
Barbosa - 1º andar - CEP: 40.040-
900

 Campo da Pólvora - Salvador/BA
 

DECISÃO

Processo nº: 8046837-
27.2021.8.05.0001

Classe -
Assunto:

PROCEDIMENTO
COMUM CÍVEL
(7)

Requerente

AUTOR: EMMANUEL
GOES BOAVISTA,
MALU EDICOES
MUSICAIS LTDA - ME

 
Requerido(a) REU: CARLA

ZAMBELLI SALGADO
 

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS no bojo da qual fora deduzida pretensão pela concessão de tutela de
urgência de obrigação de fazer, consistente na determinação à ré para que suspenda imediatamente veiculação, por meio da internet, cujo respectivo
link foi devidamente indicado, do anúncio político contendo a obra "MILLA" de autoria do autor, que não autorizou seu uso, posto divergir dos ideais
políticos da usuária ré, sobretudo, da mensagem veiculada que faz uso indevido da canção pertencente ao autor, sob pena de multa diária no valor de
R$ 5.000,00, abstendo-se, ademais, de utilizar a referida canção ou qualquer outra pertencente ao autor sem sua prévia e expressa autorização.

A exordial constante de ID 103862744, veio devidamente instruída com os documentos constantes dos blocos de ID's 103867275, 103867272,
103867263, 103862756, 103862752, 103862745.

Breve relato, passo a decidir.

Tratando-se de pretensão de concessão de tutela e urgência, sua análise específica, no tocante apenas ao que se atrela à pretensão emergencial em
questão, passa pelo crivo do art. 300 do CPC, o qual estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo."

In casu, os requisitos que integram a norma extraível do preceito legal retro transcrito restaram evidenciados pela documentação instrutória à
exordial, senão vejamos.

A qualidade de autor e criador da música "MILLA" do proponente da ação é inequívoca, não somente em razão da prova documental colacionada,
mas, também, por se tratar de fato público, ao menos para baianos, sobretudo soteropolitanos, na medida em que a música em questão se tornou
sucesso nacional através do intérprete e artista de grade sucesso, também a nível nacional, conhecido por Netinho, que, inclusive, participa do vídeo
e respectiva mensagem política constante do link indicado na exordial, através do qual a música fora veiculada, o qual, aliás, nunca se arvorou da
condição de autor da música, pelo contrário, sempre fez referência ao requerente como tal, não se verificando, assim, qualquer controvérsia derredor
deste ponto.

Na qualidade de autor da música em referência ("MILLA"), o requerente notificou, via email, para o qual houve inequívoca acusação de recebimento,
a parte ré cientificando-a, expressamente, quanto à sua discordância e, por consectário, não autorização para utilização da sua obra atrelada à
mensagem política que a ré, com a participação do já referido artista, estavam a transmitir através do vídeo contendo manifestação política constante
do link indicado na exordial, de forma que a manutenção da música no vídeo publicizado pela ré através do seu canal do youtube caracteriza violação
de direito autoral, que se subsume à hipótese contida no art. 105 da Lei n.º 9.610/98, do que aflora a evidência do direito reclamado pela parte
requerente.

Por outro lado, a manutenção do vídeo pela ré em seu canal do youtube, não obstante expressamente instada a promover a sua retirada pelo
requerente, além de configurar indevida continuidade da violação autoral já indiciariamente constatada, ainda acarretará a multiplicação de acessos e
visualizações, mormente por ser a ré outra figura pública, uma parlamentar federal, com consequente retransmissão da mensagem que o autor busca
coibir, visto discordar, o que é democrático, do conteúdo político transmitido com a mensagem à qual sua música vem sendo indevidamente, à
míngua de autorização, atrelada, residindo justamente no aludido atrelamento da sua música com a respectiva mensagem política o cerne principal
da questão que legitima sua pretensão inibitória.
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Isto posto e amparado no art. 300 do CPC c/c o art. 105 da Lei n.º 9.610/98, DEFIRO a pretensão LIMINAR deduzida para impor à parte ré a
obrigação de promover a imediata suspensão da veiculação, por meio da internet, através de seu canal do youtube ou qualquer outro de sua
gerência, cujo respectivo link consta da exordial e deverá ser transcrito no bojo do respectivo mandado a ser expedido, do anúncio político contendo a
obra "MILLA", de autoria do autor, que não autorizou seu uso, posto divergir dos ideais políticos da usuária ré, sobretudo, da mensagem veiculada
que faz uso indevido da canção pertencente àquele, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, abstendo-se, ademais, de utilizar a referida
canção ou qualquer outra pertencente ao autor sem sua prévia e expressa autorização .

Assim, expeça-se mandado para intimação digital e, por oportuno, CITE-SE a parte ré para que, em querendo e em até 15 dias, apresente defesa,
sob pena de revelia, na forma do art. 344 do CPC, visto não sr viável, ao menos não neste momento de pandemia, a prévia designação de audiência
de tentativa de conciliação constante do art. 334 do CPC.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Salvador, 10 de maio de 2021.

ÉRICO RODRIGUES VIEIRA
 Juiz de Direito


