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O blockchain e o registro de obras

Disponível em: <https://kodakone.com/>
Aplicamos nossa tecnologia e conhecimento jurídico com uma
abordagem razoável para ajudar os proprietários de conteúdo a
serem pagos de maneira justa pelo trabalho e ajudar a
transformar infratores em clientes, evitando encargos legais
desnecessários.
Usando nossos anos de experiência, rede internacional de
advogados, tecnologia de ponta, ajudamos nossos clientes a
detectar usos não licenciados de suas imagens.
A KODAKOne entende que a violação de direitos autorais é uma
perda de negócios para os fotógrafos. Não queremos apenas
ajudá-los a serem compensados pelo uso de imagens não
licenciadas, mas também estabelecer um relacionamento futuro
com o usuário da imagem.
Nossa plataforma de pós-licenciamento oferece aos usuários de
imagem a oportunidade de comprar uma licença para uso
contínuo.

KodakCoin — jogada de
mestre - Meio Bit - Tecnoblog
tecnoblog.net › Meio Bit ›
Fotografia
O mundo pertence ao Bitcoin.
Ou pertencia. Com o estouro lucrativo
da moeda virtual muita gente
começou a prestar atenção à esse tipo
de atividade
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DIRECTIVA 93/98/CEE DO CONSELHO
de 29 de Outubro de 1993
DIRECTIVA 93/98/CEE DO CONSELHO
de 29 de Outubro de 1993
relativa à harmonização do prazo de protecção dos
direitos de autor e de certos direitos conexos
17. Considerando que a protecção das fotografias nos
Estados-membros é objecto de regimes diferentes; que,
a fim de obter uma harmonização suficiente do prazo de
protecção das obras fotográficas, e nomeadamente das
que, dado o seu carácter artístico ou profissional têm
importância no âmbito do mercado interno, é necessário
definir o nível de originalidade requerido na presente
directiva ; que uma obra fotográfica, na acepção da
Convenção de Berna, deve ser considerada como

original sempre que for criação intelectual própria
do respectivo autor, reflectindo a sua personalidade,

sem que outros critérios, tais como o
mérito ou finalidade, sejam tomados em

consideração; que a protecção das outras fotografias
pode ser deixada à lei nacional ;

Artigo 6o. Protecção das fotografias
As fotografias originais, na acepção
de que são a criação intelectual do
próprio autor, são protegidas nos
termos do artigo n. 1 . Não se aplica
qualquer outro critério para
determinar se podem beneficiar de
protecção. Os Estados-membros
podem prever a protecção de outras
fotografias.

Lei 9.610/98
Lei nº 5.988 de 14 de Dezembro de 1973
Art. 6º São obras intelectuais as criações
do espírito, de qualquer modo
exteriorizadas, tais como:.
VIl - as obras fotográficas e as produzidas
por qualquer processo análogo ao da
fotografia, desde que, pela escolha de

seu objeto e pelas condições de sua
execução, possam ser consideradas
criação artística;. (Revogado)

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998
Art. 7º São obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
VII – as obras fotográficas e as produzidas
por qualquer processo análogo ao da
fotografia;

Lei 9.610/98
Lei nº 5.988 de 14 de Dezembro de 1973 (REVOGADA)
Art. 6º São obras intelectuais as criações do espírito, de qualquer modo
exteriorizadas, tais como:.

VIl - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia, desde que, pela escolha de seu objeto e pelas condições
de sua execução, possam ser consideradas criação artística;. (Revogado)
CAPÍTULO IV
Da utilização de obra fotográfica
Art. 82. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la, difundi-la e
colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda
de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra reproduzida, se de
artes figurativas.
§ 1º A fotografia, quando divulgada indicará de forma legível, o nome do seu
autor.
§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta
consonância com o original, salvo prévia autorização do autor.

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998
Da Utilização da Obra Fotográfica

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à
venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos,
e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes
plásticas protegidas.
§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma
legível o nome do seu autor.
§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em

absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do
autor.
(...) Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra
intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome,
pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de
responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da
seguinte forma:

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver
ocorrido a infração, por três dias consecutivos;
II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de
errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação,
com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos
domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;
III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na
forma a que se refere o inciso anterior.

TJ-PB 00203929020148152001 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª
Câmara Especializada Cível
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - OBRA
FOTOGRÁFICA - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR
DAS OBRAS NAS DISTRIBUIÇÕES DAS REFERIDAS FOTOGRAFIAS NA
INTERNET - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DO DANO
MORAL - REFORMA DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO RECURSO. Não
havendo nenhuma assinatura ou forma de identificação do autor das
obras nas distribuições das referidas fotografias nos sítios da internet,
evidente a boa-fé das promovidas, restando afastada a presença do ato
ilícito necessário para o reconhecimento da obrigação de indenizar.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00203929020148152001,
1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 14-05-2019)

TJ-PB 00203929020148152001 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES
BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Especializada
Cível
Trata-se de Apelação Cível interposta pela CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S/A e Realmeida Agência de Viagem e Turismo Ltda , buscando a reforma da sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada
por Clio Robispierre Camargo Luconi em face dos ora apelantes.
Narrou o Autor, na exordial, que é fotógrafo profissional e que fotografou diversas
paisagens em Porto Seguro/BA, no entanto, se deparou com a contrafação de suas
fotografias nos sítios eletrônicos das promovidas, sem a sua devida autorização e/ou
remuneração.
Alegando que tal atitude das promovidas o abalou tanto moral, quanto
materialmente, tendo em vista que nada recebeu pela utilização de suas fotografias,
requereu a condenação das partes adversas em obrigação de fazer consistente na
publicação das obras contrafeitas em jornal de grande circulação, por três vezes
consecutivas, bem como o pagamento de indenizações por danos materiais e morais
(fls. 02/20).

TJ-PB 00203929020148152001 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de
Julgamento: 14/05/2019, 1ª Câmara Especializada Cível
(...)
Acontece que, realizando uma singela busca na internet, verifica-se que as fotografias apontadas pelo autor foram
amplamente divulgadas por ele mesmo, inclusive possibilitando a sua reprodução e compartilhamento por
qualquer pessoa, sem restrição ou controle, não havendo, assim, que se falar em ausência de autorização
expressa e prévia do uso das fotografias, quando a parte posta as obras em rede aberta de internet
irrestritamente, sem qualquer indicação de autoria.
Não se pode perder de vista que o mundo se encontra globalizado, sofrendo grandes influências da tecnologia, de
forma que, se a internet ganha força, os direitos autorais – apesar de continuarem preservados – também devem
acompanhar os novos tempos, ganhando contornos consentâneos com as transformações e forçando uma análise
atrelada ao princípio da boa fé e da razoabilidade.
Trazendo essa explanação para o caso em tela, percebe-se que, ao disponibilizar, de forma gratuita, suas obras
fotográficas na internet, sem qualquer indicação de propriedade, o promovente as tornou acessíveis ao público
em geral.
Cumpre frisar, também, que as fotografias sequer são temas centrais do conteúdo exposto pelos sítios
eletrônicos, apresentando-se de forma acessória às finalidades da ré, não havendo, portanto, que se falar em
violação de direito autoral, porquanto tratam-se de imagens retiradas da rede mundial de computadores sem
nenhuma identificação ou especificidade que indicasse a necessidade do pedido de autorização para publicação.
(...) Neste sentido, não vinga o pleito de indenização por danos morais. Não havendo nenhuma assinatura ou
forma de identificação do autor das obras na distribuição das referidas fotografias nos sítios da internet, evidente
a boa-fé das promovidas, restando afastada a presença do ato ilícito necessário para o reconhecimento da
obrigação de indenizar.
Cabe ressaltar a mudança de meu posicionamento em relação ao caso em tela, ante a constatação de que o
promovente ajuizou milhares de ações, algumas inclusive com as mesmas fotos do caso em comento, contra as
mais variadas empresas de turismo e particulares, não havendo como não questionar a sua boa-fé, considerando
que os relatos das ações não se alteram. Assim, evidente a atitude um tanto duvidosa que nos fez analisar o caso
com maior prudência e entender pela mudança do entendimento anteriormente adotado.

Autoria
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá
o criador da obra literária, artística ou
científica usar de seu nome civil, completo ou
abreviado até por suas iniciais, de
pseudônimo ou qualquer outro sinal
convencional.
Art. 13 da LDA. Considera-se autor da obra
intelectual, não havendo prova em contrário,
aquele que, por uma das modalidades de
identificação referidas no artigo anterior,
tiver, em conformidade com o uso, indicada
ou anunciada essa qualidade na sua
utilização.
Prof. Antonio Carlos Morato - Esta aula é protegida de acordo com o artigo 7º, II da Lei 9.610/98

STJ - REsp: 1835162 SP 2019/0258143-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 07/08/2020
RECURSO ESPECIAL Nº 1835162 - SP (2019/0258143-6) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE : GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT ADVOGADO : ROBERTO
DIMAS CAMPOS JÚNIOR - PB017594 RECORRIDO : COTY BRAZIL RETAIL COSMETICOS S/A ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso
especial interposto em face de acórdão assim ementado: OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Alegação de violação de direitos autorais. Fotografia
publicada pela apelada em página da rede social "Instagram" - sem assinatura ou sinal que permitisse a identificação de seu criador, conforme prevê os artigos 12 e 13 da Lei
9601/98. Apelante que não adotou as medidas indispensáveis para conferir publicidade à autoria da obra, tendo disponibilizado a imagem na rede mundial de computadores antes
de efetuar o registro no INPI. Situação na qual não se pode exigir o conhecimento da autoria da obra por parte da recorrida. Peculiaridades do caso que afastam o reconhecimento
de violação aos direitos autorais do requerente. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. Nas razões de recurso especial, alega o recorrente violação dos artigos
4º,7º, VIII; 12, 13, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 49, "caput" e inciso VI. 50, 52, 77, 79, 101,102, 103, 104 e 108 da Lei 9.610/98; 186 e 927 do Código Civil; 373, II, do Código de Processo
Civil, além de dissídio jurisprudencial. Sustenta fazer jus a indenização pelo uso não autorizado de sua fotografia em material publicitário da recorrida. Argumenta que o acórdão
recorrido acabou por promover a indevida inversão do ônus da prova a respeito da autoria da foto. Não foram apresentadas contrarrazões. Assim posta a questão, verifico assistir
razão ao recorrente. O Tribunal de origem, para julgar improcedente o pedido, observou que se tratava de fotografia de paisagem, sem marcas ou sinais distintivos, nem atribuição
de autoria, disponibilizada na rede mundial de computadores pelo próprio recorrente. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 536): Como já assinalado por
ocasião do julgamento de outras ações análogas propostas pelo mesmo autor, a proteção dos direitos autorais relativos à criação de obras fotográficas é assegurada pelo
ordenamento jurídico vigente, conforme previsão expressa do artigo 7º, inciso VII, da Lei n.º 9610/98. Todavia, em casos como o presente, no qual não se trata de uma obra notória,
para que seja assegurado tal direito é indispensável a identificação de sua autoria, o que pode ser feito por meio de assinaturas, sinais ou outras formas, conforme disposto nos
artigos 12 e 13 do diploma legal referido: "Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou
abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional. Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que,
por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização." A fotografia
publicada página da rede social da apelada Instagram - retrata uma praia situada em Maragogi/AL (fl. 02). Não há nela nenhum elemento artístico, assinatura, marca d'agua, ou
qualquer tipo de sinal que possibilite a sua diferenciação em relação a outras obras e o reconhecimento de que a autoria das imagens (retrato) seria do apelante. Não obstante o
requerente ter efetuado o registro da obra junto à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em 13/04/2015 (fl. 03), ele disponibilizou a fotografia anteriormente na rede mundial de
computadores, conforme admitido pelo mesmo, o que deu azo à circulação e utilização da imagem. Desta forma, não tendo o recorrente efetuado as medidas indispensáveis para
conferir autenticidade à autoria da obra, não era exigível o seu conhecimento por terceiros, logo, as peculiaridades referidas afastam, nesta hipótese específica, a violação dos
direitos autorais do requerente. Como se vê do trecho citado, todavia, a obra foi devidamente depositada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Assim, embora a proteção aos
direitos autorais independa de registro, o recorrente tomou o cuidado de salvaguardar sua obra ? e preservar a demonstração de sua autoria ? ao exercer a faculdade de registrar
que lhe garante a Lei 9.610/98. Não se pode, portanto, partir da premissa de que a obra era desconhecida, de modo que não está caracterizada a hipótese do art. 45, II, desse
diploma legal: Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: I - as de autores falecidos que não
tenham deixado sucessores; II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Ou seja, o fato de a autoria do retrato ser
desconhecida de quem o utilizou, ou de quem quer que o veja, não significa que a fotografia seja objetivamente desconhecida para efeitos daquele artigo. Se a parte seleciona
aleatoriamente uma fotografia sem identificação do autor para usá-la em seus materiais publicitários, assume o ônus de remunerar quem se apresenta como autor e prove a
condição. No caso, a autoria ficou assentada no acórdão recorrido, que contém menção expressa ao respectivo registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ressalte-se, por
oportuno, que embora tenha sido feita menção ao INPI na ementa do acórdão recorrido, talvez por erro material, não tem o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
atribuição para o registro de direitos autorais, já que a autarquia cuida de outro ramo da propriedade intelectual, como registro e concessão de marcas, patentes, desenho industrial,
indicação geográfica, etc. Dessarte, não só não é exigível do recorrente o registro da fotografia perante o INPI, como sequer poderia fazê-lo. De qualquer modo, repita-se, a proteção
dos direitos autorais independe de registro, conforme dispõe o art. 18 da lei de regência. O depósito da obra feito pelo recorrente na Biblioteca Nacional facilitou a identificação do
autor da fotografia e afasta a tese de que se trata de obra de autoria desconhecida. O caso em análise não se enquadra nem nessa, nem em outra hipótese de domínio público.
Sobre o tema da proteção aos direitos do autor de fotografia, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL E
PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES. FOTOGRAFIA. OBRA INTELECTUAL PROTEGIDA. ART. 7º, VII, DA LEI 9.610/98. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Não existem óbices processuais ao conhecimento do recurso especial. Os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientemente impugnados e, ademais, a questão
relativa aos direitos autorais da obra fotográfica foi debatida pelas instâncias ordinárias, sendo expresso o prequestionamento da Lei 9.610/98, em particular no que se refere ao seu
art. 7º, VII. Por outro lado, a questão controvertida nem de longe se insere no campo do reexame de matéria fática, restringindo-se à interpretação da norma jurídica aplicável. 2.
Nos termos do art. 7º, VII, da Lei 9.610/98, são consideradas obras intelectuais protegidas "as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia".
Dispõe também a lei que "cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica", dependendo "de autorização prévia e expressa do autor
a utilização da obra, por quaisquer modalidades" (arts. 28 e 29). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que a fotografia, por si só, constitui obra
intelectual protegida pela Lei Autoral e que, ainda que produzida no âmbito de uma relação contratual, mesmo nas relações de trabalho, torna-se propriedade exclusiva do autor,
impedindo a cessão não expressa dos respectivos direitos.

4. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que a fotografia em questão não teria a proteção da Lei de Direitos Autorais, porque
produzida a pedido do contratante, consignando que o fotógrafo "foi convidado pela direção do Centro de Convenções para prestar serviço de freelancer, com o fim de
fotografar o referido Centro de Convenções, por meio de tomada aérea, o que gera a presunção de que foi devidamente pago por esse serviço" e que "a própria direção
do Centro de Convenções disponibilizou todos os meios e contraprestações para a execução do trabalho, tendo inclusive requisitado um helicóptero, o que sugere que a
fotografia seja de domínio público, sobretudo porque, além de ter sido contratada pelo Ente Público, retrata imagem antiga de Brasília". 5. A interpretação dada aos
fatos descritos no acórdão recorrido, no entanto, não se mostra em consonância com a Lei 9.610/98. A mera circunstância de que a fotografia tenha sido executada a
pedido do contratante para determinada finalidade - no caso, a confecção de uma maquete -, e que o contratado tenha, por isso, recebido a remuneração
correspondente, não representa, ipso facto, a transferência dos respectivos direitos autorais, permitindo a utilização da obra fotográfica para fins diversos do
contratado. A teor dos arts. 28 e 29, I, da Lei 9.610/98, a cessão dos respectivos direitos depende de autorização expressa do titular da obra, não podendo, portanto, ser
presumida. 6. A inexistência de previsão do alcance da cessão objeto da contratação entre as partes, se total ou parcial, faz incidir, na espécie, a regra do art. 49, VI, da
Lei 9.610/98, no sentido de que, "não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como
limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato". Precedentes. 7. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp
775.401/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DIREITO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. FOTOGRAFIA REPRODUZIDA EM CARTÕES TELEFÔNICOS
SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. VALOR A SER APURADO COM BASE NO ART. 103, DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Sendo o magistrado o destinatário da prova, e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do
próprio convencimento. Desse modo, a apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o indeferimento do pedido de produção de provas demanda
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Do mesmo modo, a convicção a que chegou o acórdão acerca da
legitimidade ativa da parte recorrida para a presente demanda decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3. A simples publicação de fotografias, sem
indicação da autoria, como se fossem obra artística de outrem, é suficiente à caracterização do dano moral e a proteção dos direitos autorais sobre fotografias está
expressamente assegurada, nos termos do inciso VII, do art. 7º, da Lei 9.610/98. 4. A sanção do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/98 tem sua aplicação
condicionada à impossibilidade de identificação numérica da contrafação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1457774/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 24, INCISO II, 28, 29, E 79, § 1º, DA LEI Nº 9.610/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIAS. EXEMPLARES DOADOS VERBALMENTE. CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ESCRITO.
IMPRESCINDIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INSERÇÃO DAS FOTOS EM OBRA COMEMORATIVA ENCOMENDADA PELA DONATÁRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA E DE INDICAÇÃO DO NOME DO FOTÓGRAFO AUTOR DA DEMANDA. EDITORA CONTRATADA PARA A CRIAÇÃO, REDAÇÃO E PRODUÇÃO DA OBRA. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 103 E 104 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. 1. Ação de indenização por danos morais e patrimoniais fundada
na alegada ocorrência de violação de direitos autorais em virtude da inclusão, não autorizada e sem indicação de titularidade, de fotografias realizadas pelo autor da
demanda, em obra comemorativa encomendada por instituição que por ele foi agraciada com a doação de dois exemplares. 2. Acórdão recorrido que julgou extinto o
feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam da empresa contratada pela donatária dos exemplares fotográficos para planejar, criar, redigir e
produzir a obra na qual, segundo o autor, foi promovida a contrafação aludida na inicial. 3. Não se pode confundir a cessão de direitos autorais de obras fotográficas,
que tem regramento próprio, com a doação civil (verbal e incondicionada, no caso) de exemplares dessas mesmas fotografias. 4. A cessão de direitos autorais, a teor do
que expressamente dispõe o art. 50 da Lei nº 9.610/1998, deve se dar sempre pela forma escrita e, além disso, ser interpretada restritivamente. 5. A simples doação de
cópias de fotografias não confere ao donatário o direito de explorá-las economicamente e sem a autorização expressa de seu autor, assim como não permite que se
suprima o nome deste de eventuais publicações de suas obras, sejam elas totais ou parciais. 6. A legitimidade passiva ad causam é condição da ação e, portanto, deve
ser aferida a partir da constatação de um liame (resultante da narrativa aposta na petição inicial ou de expressa determinação legal) capaz de vincular, pelo menos em
tese, a pessoa daquele apontado como requerido à satisfação da pretensão apontada pelo autor como indevidamente resistida. 7. Os arts. 103 e 104 da Lei nº
9.610/1998 indicam que respondem solidariamente pela violação de direitos autorais tanto o dito contrafator direto quanto aquele que "vender, expuser a venda,
ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma produzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro
direto ou indireto, para si ou para outrem". Daí porque a empresa apontada na exordial como responsável pela concepção, editoração e fabricação do material
parcialmente contrafeito, é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória promovida pelo titular dos direitos autorais ali eventualmente
violados. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1520978/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) RECURSO ESPECIAL - DIREITOS AUTORAIS - FOTOGRAFIAS - PROTEÇÃO LEGAL - PUBLICAÇÃO
SEM AUTORIZAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PERIÓDICO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 103, DA LEI 9.610/98 - DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - CRITÉRIO
OBJETIVO - ARTIGO 944, DO CÓDIGO CIVIL - EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - VALOR USUALMENTE RECEBIDO PELO AUTOR DA OBRA ARTÍSTICA - DIVERGÊNCIA

Direito de Reprodução
Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos
autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma,
local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito.
§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável
quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a
obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico
ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que
ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo
titular.
§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de
exemplares será informada e controlada, cabendo a quem
reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que
permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico
da exploração.

TJ-SP - AC: 10196881920188260577 SP 1019688-19.2018.8.26.0577,
Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento:
03/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
14/09/2020)
APELAÇÃO. Direito autoral. Obra Fotográfica. Uso indevido. Dano moral
e material. Proteção legal (art. 7º, VII, Lei 7.610/98). Dever de indenizar
que exsurge da vantagem não recebida pelo uso não autorizado de
obra. Irresignação improcedente. Obra fotográfica. Caracterização como
obra artística que independe de análise subjetiva. Proteção ao direito
autoral que é conferida desde a sua criação. Inexistência de prova de
que a criação da obra pertence a terceiro e que a disponibilização dela
seria anterior àquela feita pelo autor em seus perfis na internet. Ônus
do qual a ré não se desincumbiu. Contrafação comprovada. Inexistência
de excesso no arbitramento das indenizações. Obrigação de publicar
errata que subsiste ainda que a publicação original já tenha sido
retirada do perfil da empresa. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.

Proteção ao autor independe de Registro
Lei 9.610,

Lei 5.988,
de 14 de dezembro de 1973

Art. 12. Para identificar-se como autor, poderá o criador da obra intelectual
usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de
pseudônimo ou de qualquer sinal convencional.
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova
em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação
referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou
anunciada essa qualidade na sua utilização.
Parágrafo único. Na falta de indicação ou anúncio, presume-se autor da
obra intelectual, aquele que a tiver utilizado publicamente.
Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual
poderá registrá-Ia, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na
Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 20. Salvo prova em contrário, é autor aquele em cujo nome foi
registrada a obra intelectual, ou conste do pedido de licenciamento para a obra
de engenharia, ou arquitetura
§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de um desses
órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver maior afinidade.
§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer tempo,
reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros Órgãos as atribuições
a que se refere este artigo.
§ 3º Não se enquadrando a obra nas entidades nomeadas neste artigo, o
registro poderá ser feito no Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art. 18. As dúvidas que se levantarem quando do registro serão
submetidas, pelo órgão que o está processando, a decisão do Conselho
Nacional de Direito Autoral.
Art. 19. O registro da obra intelectual e seu respectivo traslado serão
gratuitos.

de 19 de fevereiro de 1998.

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual,
não havendo prova em contrário, aquele que,
por uma das modalidades de identificação
referidas no artigo anterior, tiver, em
conformidade com o uso, indicada ou
anunciada essa qualidade na sua utilização
(...)

Capítulo III
Do Registro das Obras Intelectuais

Art. 18. A proteção aos
direitos de que trata
esta Lei independe de
registro
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Registro
Lei 9.610,

Lei 5.988,
de 14 de dezembro de 1973

Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual
poderá registrá-Ia, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na
Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Art. 20. Salvo prova em contrário, é autor aquele em cujo nome
foi registrada a obra intelectual, ou conste do pedido de
licenciamento para a obra de engenharia, ou arquitetura
§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro em mais de
um desses órgãos, deverá ser registrada naquele com que tiver
maior afinidade.
§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a qualquer
tempo, reorganizar os serviços de registro, conferindo a outros
Órgãos as atribuições a que se refere este artigo.

§ 3º Não se enquadrando a obra nas entidades nomeadas neste artigo, o
registro poderá ser feito no Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art. 18. As dúvidas que se levantarem quando do registro serão submetidas,
pelo órgão que o está processando, a decisão do Conselho Nacional de Direito
Autoral.
Art. 19. O registro da obra intelectual e seu respectivo traslado serão
gratuitos.

de 19 de fevereiro de 1998.

Capítulo III
Do Registro das Obras Intelectuais
(...)

Art. 19. É facultado ao autor
registrar a sua obra no órgão público
definido no caput e no § 1º do art. 17
da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de
1973.
Art. 20. Para os serviços de registro
previstos nesta Lei será cobrada
retribuição, cujo valor e processo de
recolhimento serão estabelecidos por
ato
do
titular
do
órgão
da
administração pública federal a que
estiver vinculado o registro das obras
intelectuais.
Art. 21. Os serviços de registro de
que trata esta Lei serão organizados
conforme preceitua o § 2º do art. 17
da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de
1973.
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