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Descrição:

Trata-se de ação proposta por MARIA AUGUSTA FREIRE DE CARVALHO RAMOS E NOFOCO FILMES PRODUÇÕES 
CINEMATOGRAFICAS - EIRELI em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, ao argumento de que o Réu infringira os 
artigos 7º, 22, 24, 28, 29, 81 e 102 da Lei 9.610/98 e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, quando usara em seu perfil 
oficial do Twitter imagem de documentário produzido pelas Autoras, sem sua autorização, além de ter feito afirmações 
falsas sobre as mesma, pretendendo, assim, que estas sejam retiradas da internet ( no link: https://twitter.com/
jairbolsonaro/status/1150044228828966914?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet) a 
postagem em que este utiliza indevidamente a obra de titularidade das Autoras, sob pena de multa, além de ser a ele 
determinado que não se utilize da referida obra, integral ou parcialmente, sem autorização das mesmas, sob pena de 
multa. Esclarecem as Autoras, em síntese, que produziram em 2018 o documentário ´O PROCESSO´, filme composto 
por cenas nas quais a primeira Autora filmou e editou os bastidores do julgamento, que culminou no impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016. Sustentam que o referido documentário ficou mundialmente 
famoso depois que foi exibido em festivais, tendo sido premiado em diversos países. Afirmam que o trecho 
compreendido entre 1h39min40segs e 1h 42min 50segs, o qual retrata uma discussão entre políticos afiliados ao PT - 
Partido dos Trabalhadores, falando sobre a relação de seus governos com a mídia e o público, fora utilizado sem 
autorização pelo Réu em 13/07/2019, em seu perfil oficial na rede social Twitter. Acrescentando, ainda, que o Réu 
afirmara que as referidas imagens haviam sido ´vazadas´ de uma reunião do foro de São Paulo, ocorrida em Caracas/
Venezuela, entre os dias 24 e 28 de julho de 2019, o que não era verdade. E mesmo tendo sido devidamente informado 
de que as ditas imagens eram pertencentes ao documentário das Autoras, este nada fez para corrigir o ´erro´. Em 
suporte à sua pretensão de tutela provisória, as Autoras demonstram a quantidade de visualizações e 
compartilhamentos do post, para tentar mostrar a repercussão causada pelo Réu, requerendo, assim, seja reconhecida 
a ocorrência de contrafação, com a consequentemente determinação de retirada da postagem com o mencionado trecho 
das redes sociais do Réu. A tutela provisória foi indeferida (fls.227). Determinada a citação, o Réu ofertou a sua 
contestação (fls. 237/256), impugnando, de logo, o valor da causa, alegando tratar-se de valor irrisório, entendendo deva 
este ser de 10 salários mínimos, ou seja, R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais). Em preliminar, 
suscitada a falta de interesse de agir, ao argumento de que a veiculação do trecho da obra das Autoras não teria 
resultado a elas consequências danosas e, portanto, a intervenção do Poder Judiciário no caso, não tem caráter 
reparador. Afirma que a motivação para a propositura da presente ação é ideológica, visto que, o Réu e a primeira 
Autora possuem espectro político diametralmente opostos e, portanto, não pode o Poder Judiciário ser utilizado para tal 
discussão. No mérito, quanto à aplicação do artigo 81 da Lei 9.610/98, afirma que tal artigo visa a proteger o autor de 
obras artísticas de pessoas que copiam suas obras para obter vantagem econômica, o que não teria sido o caso do 
Réu. Defende que o direito autoral não é ilimitado e que o uso de dois minutos e nove segundos da obra das Autoras, de 
parte não relevante da obra, não caracteriza dano. Além disso, sustenta que apenas demonstrou sua posição política 
quanto à imagem, e que não há dano em sua conduta, razão por que pugna pela improcedência do pedido, caso 
ultrapassada a preliminar arguida. Réplica de fls. 267/277, rechaçando a impugnação ao valor da causa, bem como a 
preliminar de falta de interesse de agir. Instadas a se manifestarem em provas, as partes se reportaram às constantes 
dos autos, pretendendo o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Passo a decidir. O regime jurídico a reger o 
presente feito será o da lei especial reitora da matéria (9.610/98). Apreciando de logo a impugnação ao valor da causa, 
impõe-se que esta seja de logo rejeitada, pois a hipótese dos autos é aquela em que não há conteúdo econômico 
imediatamente aferível, o que permite à parte atribuir o valor que entenda à causa. Justamente o que fizeram as 
Autoras. A respeito da temática, vale trazer à tona entendimento pacífico da Corte Superior a respeito: AGRAVO 
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA 
DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO 
ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ. 1. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao 
conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente 
declaratório. 2. ´São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário. No primeiro, a lei 
estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema 
voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando 
não houver qualquer conteúdo patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas 
as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da 
garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz 
valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis´ (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018). 3. Na hipótese, em razão da ausência 
de cunho econômico do pedido imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-se razoável 
o valor da causa no importe de R$ 1.000.000,00. Por outro lado, entender de forma diversa encontraria óbice na Súm. 7 
do STJ. 4. Deveras, ´a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pelo agravante, para afastar a certeza do 
proveito econômico perseguido na ação proposta pelo agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático dos autos, 
o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça´ (AgInt no REsp 1172974/DF, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017). 5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de 
que ´a 'exorbitância' do valor da causa a partir do cotejo de estimativas não representa divergência de interpretação 
sobre o conteúdo do art. 258 do CPC´ (AgRg no AREsp 95.311/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 6. Agravo interno não provido. AgInt no REsp 1745718 / SP - 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0150119-0 - Relator: Min. Luís Felipe Salomão - T4 - Quarta Turma 
- julgamento: 31.8.2020; DJe 09/09/2020. Logo, REJEITO a impugnação ao valor da causa, MANTE NDO aquele fixado 
pela parte autora. Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, tem-se que esta não merece melhor sorte. E isto 
porque àquele que alega ter tido direito fundamental seu (artigo 5º, IX) ferido por terceiro deve sempre buscar a tutela 
jurisdicional, conforme previsto na mesma Carta Magna que o garante, pois o exercício arbitrário das próprias razões a 
faria transgredir o Código Penal brasileiro (artigo 345), o que mataria de morte toda a estrutura organizacional 
fundamental marcada pelo artigo 1º , caput c/c o seu parágrafo único, bem como no artigo 5º, inciso XXXV. As Autoras 
têm interesse em preservar o direito fundamental à expressão da sua atividade intelectual m artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX); logo, patente está o seu interesse processual. 
Portanto, REJEITO a preliminar invocada. No mérito, tem-se que o Réu não nega ter ocorrido a reprodução do 
mencionado trecho e afirma que tal reprodução não caracteriza qualquer dano as Autoras. Equivoca-se. Ocorre que, nos 
termos do artigo 29, I da Lei 9.610/98, está expressamente ficando que depende de autorização prévia e expressa do 
autor a reprodução parcial de qualquer obra: ´Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 
obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral;´ Assim, ainda que o Réu tenha utilizado 
´apenas 2 minutos e 9 segundos´ da obra das Autoras, ele deveria ter obtido a autorização para tanto. Mesmo alegando 
a defesa que o vídeo não está relacionado ao que está escrito na legenda do post -- ao argumento de que a existência 
de ´duas orações distintas, separadas por um ponto final (.), de forma a exprimir duas ideias diversas, mas com a 
mesma natureza crítica.´ --, é importante lembrar que o Réu é figura pública e tem influência sobre milhares de pessoas, 
as quais não atentariam a esta sua justificativa; estas não perceberiam se o post teria ou não ´duas orações´ que não 
estavam diretamente ligadas ao que estaria sendo mostrado no vídeo. Assim, por terem as Autoras provado o fato 
alegado (Doc. Fls. 58/68), não tendo ainda o Réu negado a utilização não autorizada de ´2 minutos e 9 segundos´ da 
obra das Autoras, caracterizada está a contrafação, na forma do artigo 5º, VII da Lei 9.610/98, a ensejar a procedência 
do pedido autoral. Nessa linha e ultrapassada a fase provisória, vez que evidenciado o direito autoral, com arrimo na Lei 
12.965/2014 (marco civil da internet), artigo 19, §§ 1º e 2º, CONCEDO a tutela provisória requerida, para o fim de 
DETERMINAR à empresa TWITTER, com endereço Rua Professor Atílio Innocenti, 642, 9º Andar, Vila Nova Conceição, 
São Paulo - CEP 04538-001, que TORNE INDISPONÍVEL o conteúdo encontrado na seguinte URL: ´https://twitter.com/
jairbolsonaro/status/1150044228828966914?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet´, em 24 
horas, sob pena de responder pelos danos que sua desídia possa vir, a partir de então, causar às Autoras. OFICIE-SE à 
empresa TWITTER, no endereço indicado, sem prejuízo de encaminhá-la também por e-mail oficial da Serventia da 4ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital a presente determinação, com cópia da presente Sentença. Ex positis, 
CONFIRMO a tutela de urgência aqui deferida e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para o fim de 
DETERMINAR ao Réu que se ABSTENHA de utilizar qualquer obra das Autoras, integral ou parcialmente, sem sua 
autorização, sob pena de multa diária por utilização indevida, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). CONDENO o 
Réu nas custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 85 §2º, do Código de Processo Civil, ante o grau de zelo profissional 
e a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. P.I
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