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ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL. TRATATIVAS. VIOLAÇÃO DA 
BOA-FÉ OBJETIVA. MARKETING DE EMBOSCADA. 
CONDUTAS ANTICONCORRENCIAIS. DANOS 
MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. 1. 
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os 
pedidos autorais dirigidos à responsabilização das Rés 
em função de ações promocionais da marca “Melissa” 
realizadas indevidamente com a vinculação da marca ao 
show da Banda Tame Impala, organizado e promovido 
pela parte Autora. Sustentam, em síntese, que a sentença 
vai de encontro à prova dos autos indicativas da conduta 
violadora da boa-fé objetiva. 2. Preliminar de cerceamento 
de defesa afastada. Embora as partes tenham o direito de 
empregar todos os meios legais e legítimos para provar 
os fatos alegados, o juiz é o destinatário e gestor da 
instrução probatória, cabendo a ele indeferir as diligências 
que entender desnecessárias ao deslinde da questão 
controvertida, conforme deixa claro a regra do art. 370 do 
NCPC. 3. Responsabilidade extracontratual. Violação dos 
deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva (art. 187 do 
CC/02). Embora fora da relação contratual, é possível 
visualizar no caso dos autos condutas por parte das Rés 
que violam a boa-fé objetiva exigida também na fase pré-
contratual. Muito embora não tenham concluído o contrato 
de patrocínio do evento que viria a ser organizado pela 
Autora, entendo que as Rés, cada qual a seu modo, 
diante da ausência de interesse em participar do evento 
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como colaboradoras da Autora, não deveriam se valer do 
objeto da atividade por ela explorada por sua conta e risco 
para auferir projeção no mercado da marca de que são 
titulares. 4. A conduta adotada atualmente pode ser 
classificada como o chamado “marketing de emboscada”, 
que pode ser conceituada como a ação de marketing pelo 
qual o agente invade sem autorização o espaço 
publicitário de terceiros com quem não possui relação 
contratual para utilizá-lo e se promover. Com isso, o 
agente projeta no mercado a sua marca por meio de 
“carona” na publicidade alheia. Vedação pelo Código de 
Ética do Conar e pelas regras de direito concorrencial. 
Concorrência desleal caracterizada. 5. Direito à reparação 
civil pela conduta desleal assegurada pela Lei nº 
9.279/96, conforme art. 209. Parâmetros da indenização 
pelos lucros cessantes previstos no art. 210 do mesmo 
diploma legal. Valor que deve ser equitativamente 
arbitrado face à desproporção entre o dano e indenização, 
conforme autoriza o art. 944, parágrafo único, do CC/02. 
Perda de uma chance não configurada. 6. Dano moral. 
Pessoa jurídica. Sumula nº 227 do STJ. Honra objetiva 
violada, que merece reparação. Valor que deve atender a 
sua função punitivo-pedagógica, observado o princípio da 
proporcionalidade. R$ 90.000,00, que cumpre a todos os 
aspectos de sua finalidade. 7. Sentença reformada. 8. 
Recurso provido em parte.  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0467113-

10.2014.8.19.0001, em que é Apelante QUEREMOS PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS E DIGITAIS S/A e são Apelados MULTIFRANQUEADORA 

LTDA. e GRENDENE S/A. 

Acordam os Desembargadores da Sexta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em conhecer 

do recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto da relatora. 
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RELATÓRIO 

Trata-se de ação ordinária ajuizada por QUEREMOS PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS E DIGITAIS S/A em face de MULTIFRANQUEADORA LTDA. e 

GRENDENE S/A., pela qual a Autora busca a responsabilização civil pelos 

danos materiais e morais sofridos em razão da prática do chamado marketing 

de emboscada, vedado pelo art. 31 do Código de Ética do CONAR. Alega, para 

tanto, que, como empresa promotora de eventos, procurou realizar junto às 

Rés uma parceria para promover o show de duas bandas internacionais na 

cidade do Rio de Janeiro – The XX e Tame Impala. Afirma que, embora não 

tenha sido levada à frente a parceria entre as partes, as Réus adquiriram 

ingressos para os shows organizados pela Autora e com estes realizaram 

ações promocionais vinculados à marca “Melissa” – “#SecretRoomMelissa” e 

“Embaixadora Melissa” –, de titularidade das Rés. Aduz que a prática se revela 

abusiva, uma vez que as Rés utilizaram o evento cuja titularidade de direitos 

era da Autora para a promoção de marca por elas explorada.  

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a 

Autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito. 

Condenou a Autora, ainda, ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a ser 

dividido em 50% para cada uma das Rés (indexadores 000634 e 000821)  

Irresignada, a Demandante interpôs recurso de apelação (indexador 

000674), posteriormente, ratificado (indexador 000874), arguindo, 

preliminarmente o cerceamento de defesa diante da negativa de oitiva da 

testemunha indicada. No mérito renova os fundamentos trazidos em sua inicial, 

destacando que há robusta prova nos autos acerca dos proveitos publicitários e 

das ações de marketing promovidas indevidamente pelas Rés com a utilização 

de direitos sobre o evento que não lhes pertencia. Sustenta que prática 

configurou violação direta da boa-fé objetiva em sede pré-contratual, uma vez 

que, não obstante tenham ficado apenas nas tratativas a negociação da 

parceria entre as partes, as Rés aproveitaram-se do evento, explorando-o 
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economicamente sem autorização. Invoca, ainda, a responsabilidade civil pela 

perda de uma chance, haja vista que a Apelante foi afastada de qualquer 

negociação com a banda Tame Impala, já associada com exclusividade às 

Rés. Aduz que a prática ensejou danos morais à Autora, pois a proposta de 

trazer a banda por meio da prática comercial conhecida como crowdfunding, 

cujo conceito é justamente o financiamento autônomo e particular do evento, 

restou desacreditada, tendo em vista a participação de um patrocinador distinto 

daqueles que contribuíram para o evento. Requer seja reformada a sentença, 

julgando-se procedentes todos os pedidos. 

Contrarrazões constantes do indexador 000837 e 000851. 

Relatado. Passo ao voto.  

VOTO 

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de 

admissibilidade. 

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os 

pedidos autorais dirigidos à responsabilização das Rés em função de ações 

promocionais da marca “Melissa” realizadas indevidamente com a vinculação 

da marca ao show da Banda Tame Impala, organizado e promovido pela parte 

Autora. Sustentam, em síntese, que a sentença vai de encontro à prova dos 

autos indicativas das condutas violadoras da boa-fé objetiva. 

Antes de apreciar a questão de fundo, no entanto, deve-se analisar a 

preliminar arguida pela Recorrente. Nesse sentido, sustenta que, ao indeferir a 

oitiva da testemunha Aline Webber, cujo depoimento, segundo a Apelante, 

revelava-se imprescindível para elucidar pontos importantes da relação 

mantida entre as litigantes, o sentenciante acabou por cercear o seu direito de 

defesa. 
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Não obstante a irresignação da Apelante, entendo que a preliminar deve 

ser rejeitada.  

Como é cediço, embora as partes tenham o direito de empregar todos os 

meios legais e legítimos para provar os fatos alegados, o juiz é o destinatário e 

gestor da instrução probatória, cabendo a ele indeferir as diligências que 

entender desnecessárias ao deslinde da questão controvertida, conforme deixa 

claro a regra o art. 370 do NCPC. Desse modo, cabe ao julgador avaliar a 

pertinência da prova requerida e a sua concreta necessidade. 

Com efeito, no caso dos autos, entendo que o depoimento da Sra. Aline 

Webber, ainda que relevante, haja vista se tratar da pessoa que, no interesse 

da Autora, manteve contato direto com representantes da 1ª Ré, não se mostra 

necessário ao fim a que se destina, isto é, comprovar a natureza da relação 

estabelecida entre partes. Pelo conjunto probatório, restou amplamente 

demonstrado, inclusive pelo teor das alegações feitas no curso do processo, 

que, de fato, estabeleceram-se tratativas dirigidas à parceria comercial entre as 

partes, que, ao final, já se sabe, não veio a se concretizar. 

Nesse sentido, dado o avançado estado do processo e o vasto material 

probatório já levantado, afigura-se desnecessário e até mesmo contra produtivo 

determinar a produção de prova testemunhal que apenas revelaria fatos já 

elucidados.  

Rejeito, por isso, a preliminar invocada e passo à análise do mérito. 

Como dito acima, busca-se com a demanda a responsabilização das 

Rés por exploração econômica indevida do evento promovido pela parte 

Autora. Alega-se, para tanto, que, apesar de não travada relação contratual 

entre as partes, as Rés, utilizando a marca “Melissa”, de titularidade da 2ª Ré, 

da qual é parceira comercial a 1ª Ré, que, por sua vez, possui licença de uso 

da citada marca, veicularam ações promocionais vinculando-a ao show 

organizado pela Autora.  
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Alega que, inicialmente, manteve tratativas com a 1ª Ré com o objetivo 

de firmar uma parceria em que ela figuraria como patrocinadora do show da 

Banda Tame Impala, por meio da marca “Jelly”, e, assim, obteria direitos de 

exploração comercial associando esta marca ao evento. Porém, segundo a 

Autora, as negociações não chegaram a bom termo, motivo pelo qual a 

parceria não se estabeleceu. Afirma, no entanto, que mesmo diante da 

ausência de interesse da Ré, tomou ciência pelas redes sociais de que a marca 

“Melissa”, se aproveitou do evento para realizar ações promocionais, 

concedendo ingressos a terceiros como parte de sua campanha publicitária, o 

que configuraria prática ilegal conhecida como “marketing de emboscada”. 

Esclarece que a Primeira Ré é a Master Franqueada da Segunda Ré, detentora 

da  marca “Melissa”. 

Requer, diante dos fatos, sejam reparados os danos materiais e morais 

decorrentes das condutas das Rés. 

Da análise dos fatos narrados, depreende-se que a controvérsia está 

inserida na seara da responsabilidade extracontratual, alicerçada em alegada 

violação da boa-fé objetiva, com esteio nos art. 186 e 187 do Código Civil. 

Cumpre esclarecer que as condutas imputadas às Rés foram realizadas fora de 

qualquer relação contratual entabulada entre as partes, mas que se originaram 

a partir das tratativas estabelecidas entre elas. 

Isso porque, segundo as alegações dos litigantes, o contrato de 

patrocínio não chegou a bom termo após as negociações. Destaco nesse 

sentido que a 1ª Ré afirma que, apesar dos contatos iniciais, estabelecidos 

com a GSB Mídia, empresa que representava os interesses publicitários da 

Autora, nunca houve adesão ao contrato. Assim também o faz a Autora, que 

alega não ter sido concluído o contrato, mesmo depois de reuniões e trocas de 

e-mails entre as partes.    

Nesse contexto, fica evidente que a responsabilidade civil alegada deve 

ser apreciada na esfera extracontratual. Para tanto, imprescindível a presença 
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dos elementos característicos dessa espécie de responsabilidade, que, por sua 

natureza eminentemente subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil, 

exigem a presença da conduta culposa, do nexo causal e do dano. Somente a 

partir da existência desses pressupostos é possível imputar o dever de 

reparação civil. 

Com efeito, no que se refere ao primeiro elemento, consubstanciado na 

conduta do agente, é preciso fazer algumas ponderações, dadas as 

particularidades do caso, que expressa hipótese de responsabilização pela 

violação do primado da boa-fé objetiva em fase pré-contratual. 

A primeira diz respeito ao alcance do princípio da boa-fé objetiva nas 

relações jurídicas civis. 

De acordo com o novo paradigma normativo inaugurado pelo Código 

Civil de 2002, a função social foi alçada à categoria de princípio informador das 

relações privadas a reboque da tendência de funcionalização inerente a toda 

situação jurídica subjetiva1. Indicativo dessa vocação funcional do direito 

privado foi a positivação do princípio no art. 421 do Código como verdadeira 

cláusula geral, que se reflete na própria liberdade contratual: 

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em 
razão e nos limites da função social do contrato”. 

Na prática, isso significa que, nas relações privadas, os fins a que se 

destinam transcendem os interesses particulares das partes envolvidas, para 

também operar seus efeitos sociais da uma forma geral, tendo em vista a sua 

utilidade econômica, a circulação de bens, a produção de riqueza e de bem-

estar social. Dessa forma, a liberdade contratual deixa de ser concebida de 

uma maneira plena e ilimitada, informada pela função social com o objetivo de 

legitimá-la. 

                                                           
1 Freitas, Cristiano Chaves de, Direito dos Contratos, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 204 
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Vale salientar que, se por um lado o fenômeno enseja a restrição da 

plena liberdade contratual, por outro, acaba por ampliar e criar novos deveres 

impostos às partes, orientados principalmente pelo princípio da boa-fé objetiva. 

Exsurgem daí os chamados deveres anexos ou laterais, que passam a 

abranger situações jurídicas para além da fase contratual, alcançando também 

as fases pré-contratual e pós-contratual, nos termos do art. 422 do Código 

Civil, exigindo das partes que guardem a mais estreita boa-fé e probidade em 

todas as etapas da relação jurídica. É dentro desse contexto que se insere o 

caso ora examinado.  

Embora fora da relação contratual, é possível visualizar no caso dos 

autos condutas por parte das Rés que violam a boa-fé objetiva exigida também 

na fase pré-contratual. Muito embora não tenham concluído o contrato de 

patrocínio do evento que viria a ser organizado pela Autora, entendo que as 

Rés, cada qual a seu modo, diante da ausência de interesse em participar 

como colaboradoras da Autora, não deveriam se valer do objeto da atividade 

por ela explorada por sua conta e risco para auferir projeção no mercado da 

marca de que são titulares, na hipótese, a marca “Melissa”. 

Se a liberdade de contratar confere o direito de associação negocial 

entre particulares, também impõe o dever de abstenção dos terceiros que se 

manifestarem pela não adesão à empreitada de não criarem empecilhos e 

interferências indevidas na consecução do negócio, sob pena de figurarem 

como terceiros ofensores daquela relação jurídica. Nas precisas lições de 

Teresa Negreiros2: 

“O princípio da função social condiciona o exercício 
da liberdade contratual e torna o contrato, como situação 
jurídica merecedora de tutela, oponível erga omnes. Isto 
é, todos têm o dever de se abster da prática de atos que 

                                                           
2 Negreiros, Teresa, Teoria dos Contratos, p. 265. 
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saibam prejudiciais ou comprometedores da satisfação de 
créditos alheios. A oponibilidade dos contratos traduz-se, 
portanto, nesta obrigação de não fazer, imposta àquele 
que conhece o conteúdo de um contrato, embora dele não 
seja parte. Isto não implica tornar as obrigações 
contratuais exigíveis em face de terceiros (é o que a 
relatividade impede), mas impõe a eles o respeito por tais 
situações jurídicas, validamente constituídas e dignas de 
tutela do ordenamento.” 

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se 

ser inequívoco o contato entre a empresa GSB Mídia, responsável pela 

campanha publicitária da Autora, e a 1ª Ré, por meio de seus representantes. 

Na ocasião, ainda que a ela negue que o representante possuísse poderes 

para representá-la, uma vez que este seria apenas estagiário da empresa, 

nota-se evidentemente o consentimento dos administradores para as 

negociações, criando confiança na seriedade das tratativas, a teor dos e-mails 

trocados (indexador 000113), que inclusive foram enviados a partir do correio 

eletrônico corporativo.  

Tanto é assim que, conforme o depoimento prestado pela representante 

da GSB Mídia (indexador 000611), foram agendadas e realizadas reuniões na 

sede da 1ª Ré na cidade do Rio de Janeiro. A circunstância indica a ciência e a 

anuência da Ré para que fossem travadas as negociações acerca de uma 

possível parceira contratual, além de importar em responsabilidade ex lege dos 

preponentes pelos atos praticados pelo preposto, segundo o art. 1.178 do 

Código Civil, haja vista serem afetos à atividade desempenhada pela Ré e 

terem sido realizados dentro do seu estabelecimento. 

É possível, assim, deduzir a partir desses fatos a ciência inequívoca da 

1ª Ré acerca do show da banda Tame Impala, realizado em 17/10/2013 e 

organizado pela Autora, bem como da proposta apresentada para a parceria 

consubstanciada no patrocínio do evento pela marca “Jelly” (indexador 

000117), também de titularidade a 1ª Ré (indexador 000149). 
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Por outro lado, verifica-se a 1ª Ré também se apresentada como 

“franqueada master” para a base territorial nacional dos produtos e atividades 

desenvolvidas pela 2ª Ré, Grendene, titular da marca “Melissa”, a teor do 

contrato firmado entre as Rés constante dos indexadores 000359-000419. 

Segundo o ajuste, há a previsão de concessão de licença exclusiva e 

temporária para que a 1ª Ré utilize os direitos de propriedade intelectual da 2ª 

Ré para ações publicitárias. 

Desse modo, não é crível que, a despeito da desistência da 1ª Ré em 

realizar a parceria com a Autora vinculada à marca “Jelly”, não soubesse do 

evento e da necessidade de parceria para a exploração comercial em torno do 

show. Ademais, também não parece coincidência, que, logo após encerradas 

as tratativas, a marca “Melissa”, de quem também possui licença de 

exploração, surgisse associando-se sem autorização àquele evento.   

Por sua vez, entendo que também restou comprovada a conduta 

voluntária e deliberada da 2ª Ré em utilizar o evento promovido pela Autora 

para projetar a marca “Melissa”.  

Destaco, ainda, que a Franqueadora é quem faz a propaganda de suas 

franqueadas e cobra para tal. Fundo de Propaganda. Portanto, não há dúvidas 

de que malgrado tenha sido a Franqueadora a realizar o ato de marketing de 

emboscada, são as franqueadas as beneficiárias deste atuar. É claro que a 

própria Franqueadora ao unir sua marca a um evento de sucesso, também a 

divulga e aufere lucro, seja material, com uma sedimentação da marca, 

valorizando-a, seja imaterial, posto que a marca fica sendo mencionada pelos 

seus consumidores e passa a ficar  no inconsciente destes e potenciais 

consumidores, como objeto do desejo. 

De acordo com a 2ª Ré, ela, dando início a um projeto de marketing, 

firmou contrato de prestação de serviço com a empresa EPA! Marketing 
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Universitário Ltda., para que viabilizasse ações de marketing e ativação de 

marca junto a formadores de opinião e blogueiras na região do Rio de Janeiro. 

Segundo a própria contestação, o serviço consistia basicamente na realização 

de campanha publicitária da marca “Melissa” com as convidadas, 

presenteando-as ao final com ingressos para o show organizado pela Autora. 

Depreende-se daí que, apesar da recusa da parceria da marca “Melissa” 

com a Autora, cujas tratativas haviam sido capitaneadas pela 1ª Ré, sua 

parceira comercial, as Rés buscaram se beneficiar do evento para promover a 

sua marca, já que, diante da oferta, as convidadas agraciadas naturalmente 

deram publicidade àquela ação de marketing, assim, projetando no mercado a 

marca “Melissa” na carona do evento promovido pela parte Autora. 

Nesse sentido, sendo-lhes imputadas responsabilidades pelo marketing 

de emboscada da marca “Melissa”, não há como negar que tanto a titular da 

marca quanto a licenciada têm participação na conduta, nos termos da parte 

final do art. 942 do Código Civil, haja vista que cabe a ambas zelar pela 

utilização da marca. 

A conduta adotada, embora pareça inocente, atualmente é conhecido 

como o chamado “marketing de emboscada”, que pode ser conceituada como 

a ação de marketing pela qual o agente invade sem autorização o espaço 

publicitário de terceiros com quem não possui relação contratual para a utilizá-

lo e promover-se. Com isso, o agente projeta no mercado a sua marca por 

meio de “carona” da publicidade alheia.  

A prática não é nova e foi coibida pela Lei Geral da Copa de 2014 (Lei nº 

12.663/2012), em seu art. 16, à época daquele evento esportivo ocorrido no 

país e tendo o seu âmbito de incidência restrito a ele. Contudo, em sede 

infralegal, o Código de Ética do CONAR – Conselho Nacional de 
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Autorregulamentação Publicitária traz expressa vedação a esta prática 

comercial, conforme o seu art. 313: 

“Artigo 31. Este Código condena os proveitos 
publicitários indevidos e ilegítimos, obtidos por meio 
de "carona" e/ou "emboscada", mediante invasão do 
espaço editorial ou comercial de veículo de 
comunicação. 

Parágrafo único: 

Consideram-se indevidos e ilegítimos os proveitos 
publicitários obtidos: 

a. mediante o emprego de qualquer artifício ou 
ardil; 

b. sem amparo em contrato regular celebrado 
entre partes legítimas, dispondo sobre objeto lícito; 

c. sem a prévia concordância do Veículo de 
comunicação e dos demais titulares dos direitos 
envolvidos.” 

Mesmo que se trate de norma de natureza extrajurídica, vale salientar 

que o controle da publicidade no Brasil é do tipo misto, sendo em parte 

autorregulado pelo próprio setor por meio do CONAR, e em parte pela 

legislação esparsa, como o Código de Defesa do Consumidor, que não tem 

aplicação na hipótese dos autos, e também pela Lei de Propriedade Industrial 

(Lei nº 9.279/96).  

Cumpre ressaltar que a empresa, como entidade voltada à atividade 

econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e, 

ainda, como fonte produtora de riqueza, deve se submeter aos princípios 

norteadores da ordem econômica, insculpidos no art. 170 da Constituição da 

República, dentre os quais sobreleva-se o princípio da livre concorrência.    

                                                           
3 http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php 
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Sob este aspecto, a liberdade no desenvolver da atividade empresarial 

reclama também repressão das práticas anticoncorrenciais, o que é 

regulamentado tanto pela Lei nº 12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro 

de Defesa da Concorrência, como pela já citada Lei nº 9.279/96. Neste último 

caso, inibe-se de uma forma ampla e geral as práticas concorrenciais tidas por 

desleais, assegurando ao prejudicado, na esfera civil, o direito de buscar o 

ressarcimento por perdas e danos em função de eventual concorrência desleal 

que venha a sofrer, in verbis: 

“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.” 

Parece nítido, portanto, que a conduta deve ser reprimida e garantido o 

direito à reparação ao prejudicado.  

No caso em análise, destaco que os fatos narrados foram devidamente 

comprovados, principalmente pelo teor da ata notarial constante do indexador 

000126, que atestam a veracidade das situações encontradas nos diversos 

sítios eletrônicos daquelas que foram agraciadas com os ingressos do show da 

banda Tame Impala. É possível observar que os ingressos inclusive vinham 

acompanhados de um cartão com o seguinte texto: 

“Animada para curtir o Tame Impala ao vivo? A 
Melissa não podia te deixar de fora de um programa tão 
carioca como esse super show no Circo Voador: A noite 
promete e esperamos por você. Aproveito muito cada 
minuto” (fl. 130) 

Revela-se nítida a vinculação da marca “Melissa” ao evento promovido 

pela Autora, dando-se a impressão de que a marca é uma das patrocinadoras 
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do show. Isso, associado ao veículo de divulgação da informação, publicada 

por blogueiras e influenciadoras digitais por meio de suas redes sociais, denota 

evidente estratégia de marketing indevido, como espécie de concorrência 

parasitária, em que o agente se aproveita do potencial de resultados 

econômicos do evento sem a devida autorização e com o objetivo de projetar a 

sua marca. 

Presentes a conduta e o nexo causal, passo à análise do dano. 

Quanto ao dano de natureza material, este se revela pelos lucros 

cessantes decorrentes da utilização do evento alheio sem a devida 

contraprestação. Nesse sentido, o art. 210 da Lei nº 9.279/96 traz os 

parâmetros adequados para a fixação dos danos em tais hipóteses: 

 

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados 
pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os 
seguintes: 

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se 
a violação não tivesse ocorrido; ou 

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da 
violação do direito; ou 

III - a remuneração que o autor da violação teria 
pago ao titular do direito violado pela concessão de 
uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o 
bem.” 

Tomando por base a proposta apresentada (indexador 000117), o dano 

poderia fixado em R$ 50.000,00, haja vista que foi o valor apresentado para 

figurar como patrocinador oficial de uma só das bandas oferecidas. No entanto, 

como não há outros elementos que permitam concluir que este foi de fato o 

preço praticado junto a outros patrocinadores e que, depois das negociações, 

fosse o preço final, e também pelo fato de que o alcance da campanha 

restringiu-se a um público restrito, entendo que o valor deve ser reduzido 
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equitativamente para R$ 30.000,00, com base no art. 944, parágrafo único, do 

Código Civil, sob pena da impor desproporcional sanção ao agente frente ao 

dano causado, mais relevante do ponto de vista publicitário do que 

propriamente financeiro. 

Por outro lado, entendo que não há se falar em dano por perda de uma 

chance, pois não é possível supor que as condutas narradas tenham 

inviabilizado a contratação de outros colaboradores. Pela natureza da 

participação do patrocinador nesse tipo de evento, entendo que, não havendo 

limite para que a Autora buscasse outros interessados, não ficou caracterizada 

a perda da chance.     

Por fim, no que diz respeito ao prejuízo de ordem moral, destaco que o 

dano extrapatrimonial sofrido pela pessoa jurídica, embora amplamente 

admitido pela jurisprudência, cujo entendimento encontra-se cristalizado no 

enunciado da Súmula nº 227 do C. Superior Tribunal de Justiça, deve ser 

avaliado a partir do malferimento de sua honra objetiva. Significa que os danos 

devem estar relacionados com a reputação e o nome que a pessoa jurídica 

possui perante o meio em que desenvolve suas atividades. 

Na hipótese, pode-se deduzir que a veiculação de propaganda 

vinculando o evento produzido pela Autora à marca das Rés, que se 

aproveitaram indevidamente do potencial comercial do show de uma atração 

internacional, comprometeu sobremaneira a imagem da Autora e a sua posição 

no mercado, principalmente, pelo fato de que toda a propaganda realizada 

pelas Rés, que têm notória reputação em âmbito nacional, excluiu do alcance 

da pluralidade de destinatários e interessados no evento informações sobre o 

verdadeiro organizador e responsável por trazer uma banda mundialmente 

conhecida aos palcos do Rio de Janeiro. Isso, certamente, alçaria o nome da 

Autora a um patamar mais elevado no nicho de mercado em que desenvolve a 

sua atividade.  
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Irrompe dessa circunstância o dano moral sofrido pela parte Autora, 

prejudicando a sua colocação do mercado. 

Com relação ao quantum indenizatório, a questão delicada no meio 

jurídico brasileiro diz respeito aos parâmetros para a fixação da justa 

compensação, ficando sujeita à ponderação do Poder Judiciário. Deve-se ter 

em mente, porém, a necessidade primordial de compensar a vítima pelo mal 

sofrido. 

Ressalto, contudo, que a indenização também não pode se afastar da 

sua dupla função punitivo-pedagógica, voltada tanto ao seu caráter 

sancionador, como ao seu efeito desestimulante para a prática de outros ilícitos 

similares. Além disso, ao fixar o valor indenizatório, o magistrado deve atentar 

para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a 

capacidade econômica do agente causador do dano. 

Cabe ainda salientar que a forma como agiram as Rés se agrava 

quando se verifica que dada a oportunidade de contratar com a parte autora 

numa empreitada que, naquele momento, ainda era incerta, ou seja, cheia de 

riscos, riscos envolvendo o sucesso do negócio, a própria vinda das bandas, 

tendo o sucesso incerto na venda dos ingressos, na receptividade do público, 

ela prefere não contratar. Entretanto, uma vez que o sucesso se apresenta, os 

riscos já assumidos exclusivamente pela Autora, vêm as Rés a reboque, dele 

se beneficiar do esforço de terceiro, em clara tentativa de enriquecimento sem 

causa, violando a regra do art. 884, caput do Código Civil de 2012. 

Art. 884 Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à 
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente 
auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 

Assim, caracterizada a gravidade da conduta, a própria qualidade das 

Rés, empresas mais sólidas que a Autora, há muito mais tempo no mercado, 

com lucro expressivo em suas atividades, deve ser exemplar a indenização 

para que de fato surta o efeito punitivo-pedagógico. 
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Por isso, entendo que, em face às circunstâncias, o valor da indenização 

deve ser arbitrado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), montante capaz de 

atender a todas as finalidades a que se destina a verba compensatória.  

Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso e LHE DAR 

PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença, para julgar parcialmente 

procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do NCPC, e para condenar 

as Rés solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título 

de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelos índices da CGJ a serem contados da citação; bem como para condenar 

as Rés solidariamente ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a 

título de danos morais, incidindo juros desde a citação e correção monetária a 

partir desta decisão.  

Condeno, ainda, as Rés ao pagamento das custas e despesas 

processuais adiantadas pela Autora, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor total da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do NCPC, que deverão ser rateados pelas sucumbentes. 

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2017. 

 

TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES 

DESEMBARGADORA RELATORA 
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