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QUESTÃO 84 

 

Recurso de Gabarito 
 

ITEM RECORRIDO: De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, após o fim do 
contrato firmado para uso da imagem com fins publicitários, o uso das mesmas 
para os mesmos fins caracteriza dano moral se não tiver havido nova autorização. 

Gabarito da banca: ERRADO 

Fundamento do recurso: 

Inicialmente importa destacar que o tema está refletido na súmula 403 do STJ que estabelece 
que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem 
de pessoa com fins econômicos ou comerciais.” 

Observe-se que, com a disposição da temática, trata-se de dano moral presumido quando 
ocorre o uso da imagem para fins econômicos ou comerciais, sendo o chamado dano moral in 
re ipsa. 

O item objeto de análise envolve a temática trabalhada na súmula, porém diante de um 
contexto mais apurado, especificando que após o fim do contrato firmado para uso da imagem 
com fins publicitários, o uso das mesmas para os mesmos fins caracteriza dano moral se não 
tiver havido nova autorização.  

Ou seja, inicialmente houve autorização para uso da imagem, por determinado período, mas 
após o prazo houve continuidade de uso para o mesmo fim, ou seja, publicitários. 

Em tempo, não se pode deixar de observar que a questão claramente exige que o item seja 
julgado de acordo com o entendimento do STJ 

Na exposição da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial 1.337.961/RJ, em 
diversas ocasiões, embora cada qual com sua peculiaridade, o STJ tem reafirmado o 
entendimento de que a utilização da imagem, ainda que respaldada em contrato de cessão, 
quando utilizada fora dos limites predefinidos acarreta dano moral, independentemente da 
prova de prejuízo. (Nesse sentido: REsp 270.730/RJ, REsp 1.200.482/RJ.) 



 
Nesse contexto, ainda citando a referida Ministra, a jurisprudência do STJ, incorporando a 
doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, conclui pela possibilidade de 
compensação independentemente da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em 
consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser 
humano. Assim, em diversas oportunidades se deferiu indenização destinada a compensar dano 
moral diante da simples comprovação de ocorrência de conduta injusta e, portanto, danosa. 

Decerto o direito à imagem encontra assento constitucional, encontrando-se sua proteção 
expressamente prevista no art. 5º, X, da CF/88. Seguindo o movimento de despatrimonialização 
dos direitos de personalidade, o Código Civil estabeleceu em seu art. 20 o direito do individual 
de se opor à utilização de sua imagem e o direito à indenização na hipótese de utilização 
inapropriada ou desautorizada. Isso porque o direito de imagem, como os demais direitos de 
personalidade, liga-se ao indivíduo de forma perpétua, atribuindo-lhe identidade perante a 
sociedade. 

Nessa trilha, ainda que se concluísse que o uso da imagem pela recorrida 
apenas tenha desbordado dos limites contratados, esse avanço não 
autorizado já seria o suficiente para impor o reconhecimento de dano 
moral indenizável, na esteira do entendimento jurisprudencial e doutrinário. Aqui, no 

entanto, a utilização vinha ocorrendo nos estritos limites, entretanto para além do termo 
avençado, ou seja, quando já não mais existia sequer contrato – extinto automaticamente pelo 
advento do termo final – não há que se cogitar de uso autorizado. Dessa forma, está 
caracterizado o uso indevido e por consequência o dano moral 

Assim, diante da exigência da banca em cobrar a interpretação do candidato de acordo com o 
entendimento do STJ, não pode o examinador considerar um gabarito em desconformidade com vários 
julgados sobre o tema, devendo o gabarito ser “CORRETO”; em sede de cumulação imprópria 
subsidiária, na hipótese de não haver alteração do gabarito provisório, o item deve ser anulado pela 
banca, como forma de manutenção da impessoalidade e moralidade que devem reger os certames. 

 

QUESTÃO 93 

 

ITEM RECORRIDO: Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em 
se tratando de direitos individuais disponíveis, o Ministério Público não detém 
legitimidade para propor ação, a não ser que exista lei específica que autorize tal 
atuação. 

Gabarito da banca: CERTO 

Fundamento do recurso:   
Incialmente, vale registrar a súmula 601 do STJ que estabelece que o MP tem legitimidade ativa para 
atuar na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos dos consumidores, ainda que 
decorrentes da prestação de serviço público. 

No que tange a atuação do MP sobre direitos difusos e coletivos em sentido estrito sempre haverá 
legitimidade, pois sempre possui representatividade adequada. 



 
Ocorre que, no que concerne aos direitos individuais homogêneos há de se ressaltar que se esses 

direitos forem indisponíveis, haverá legitimidade; contudo, em se tratando de direitos disponíveis, 
o MP terá sim legitimidade de houver um viés social, um interesse social, como questão 
relacionada a mutuários do SFH (AI 637853 STF) ou em caso de loteamentos irregulares ou 
clandestinos, inclusive para que haja pagamento de indenização aos adquirentes (Resp 
743.679), direitos de natureza previdenciária (AI 516.419 STF), entre outros. 

Ademais, recentemente, o STJ, por meio do informativo 629, colacionou o EREsp 1.378.938-SP 
–  que define que o Ministério Público possui legitimidade ativa para postular em juízo a defesa 
de direitos transindividuais de consumidores que celebram contratos de compra e venda de 
imóveis com cláusulas pretensamente abusivas.  

“Para haver legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos 
transindividuais não é preciso que se trate de direitos indisponíveis, havendo de 
se verificar, isso sim, se há "interesse social" (expressão contida no art. 127 da 
Constituição) capaz de autorizar a legitimidade do Ministério Público.” 

Em tempo, o próprio STJ decidiu que o Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura de 
ação civil pública destinada à defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, ainda que 
disponíveis, pois se está diante de legitimação voltada à promoção de valores e objetivos definidos pelo 
próprio Estado (STJ 3ª Turma - REsp 1254428/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 
02/06/2016). 

Assim, diante da exigência da banca em cobrar a interpretação do candidato de acordo com o 
entendimento do STJ, não pode o examinador considerar um gabarito em desconformidade com vários 
julgados sobre o tema, devendo o gabarito ser “ERRADO”, pois o MP detém legitimidade para propor 
ação em se tratando de direitos individuais disponíveis quando houver o interesse social; em sede de 
cumulação imprópria subsidiária, na hipótese de não haver alteração do gabarito provisório, o item deve 
ser anulado pela banca, como forma de manutenção da impessoalidade e moralidade que devem reger 
os certames. 
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