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Poder Judiciário da Paraíba

6ª Vara Cível da Capital 

AV JOÃO MACHADO, S/N, - até 999/1000, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58013-520

 

Número do Processo:   0884390-23.2019.8 .15 .2001
C l a s s e :   P R O C E D I M E N T O  C O M U M  C Í V E L  ( 7 )
Assunto:  [Direito Autoral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Polo ativo:  AUTOR: ESTELITA DOS SANTOS PORDEUS
Polo passivo: REU: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE 

 

ATO ORDINATÓRIO 

Nos termos do Art. 93, inciso XIV da Constituição Federal, bem como de acordo com as prescrições do
Art. 349 e seguintes do Código de Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, que delega poderes
ao  Analista/Técnico Judiciário para a pratica de atos ordinatórios e de administração , bem assim com
fundamento no art. 11 do Ato Normativo Conjunto 001/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB, que
determinou o cancelamento de audiências e demais atos processuais, e nos termos da Portaria nº. 01/2020
- 6ª Vara Cível de João Pessoa; considerando que o presente caso não se enquadra em hipótese
excepcional de urgência, de ordem da MM Juíza titular deste Unidade Judiciária, PROCEDO COM O

 da audiência agendada neste processo para CANCELAMENTO o dia 30 de março de 2020, a partir
 a qual será reagendada em data oportuna. Dou fé.das 14hs:30min,

JOÃO PESSOA, 27 de abril de 2020
IZAURA GONCALVES DE LIRA

                                                                                                                                                                                                                        Chefe
de Cartório
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CERTIDÃO

Certifico que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido nesta data e anexado ao Autos.

JOÃO PESSOA, 10 de março de 2020

IZAURA GONCALVES DE LIRA

Chefe de Cartório 
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6ª Vara Cível da Capital
AV JOÃO MACHADO, S/N, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58013-520

JOÃO PESSOA

0884390-23.2019.8.15.2001   [DIREITO AUTORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL,
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

Nome: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
Endereço: RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO,  NO. 688, Maravilha do Contorno, BAIRRO CRISTO
REDENTOR, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58071-620

 

CARTA DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO (AUDIÊNCIA)  

De ordem do(a) MM Juiz(a) de Direito deste Juízo, em cumprimento ao despacho proferido nos autos da ação acima identificada, 
CITO o   BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE,   com endereço:   RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO,   NO. 688, Maravilha do

, para apresentar cContorno, BAIRRO CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58071-620 ontestação  no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que será contado a partir da realização da audiência, não havendo autocomposição. A ausência
de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente
citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício

Ficando a parte ciente de que o comparecimento na audiência é obrigatórioda faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e
transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois

. por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados  
 ainda, para comparecer a , noINTIMO-O(A), AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: Sala 319 Data: 30/03/2020 Hora: 14:30 

Setor de Conciliação e Mediação das Vara Cíveis, localizado no Fórum Cível Des. Mário Moacyr Porto, que fica na Av. João
Machado, s/n, 7º andar, Jaguaribe, João Pessoa/PB, CEP 58.015-038.

JOÃO PESSOA-PB, 10 de fevereiro de 2020.

De ordem, IZAURA GONCALVES DE LIRA
Chefe de Cartório

: PARA VISUALIZAR A CONTRAFÉ e DEMAIS DOCUMENTOS ACESSE O LINK https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

NO CAMPO " " INFORME O IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO : Número do documento 19122016075296300000026301333
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Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**
Petição Inicial Petição Inicial 19122016075296300000026301333
01 - ESTELITA DOS SANTOS PORDEUS
- PETICAO INICIAL

Informações
Prestadas

19122016075370600000026301334

02 - procurao Procuração 19122016075417300000026301338

03 - rg e cpf - estelita
Documento de
Identificação

19122016075466100000026301339

04 - registro do hino do botafogo feito por
jader

Documento de
Comprovação

19122016075512300000026301340

05 - carta do presidente
Documento de
Comprovação

19122016075560900000026301343

06 - hino na pagina do botafogo
Documento de
Comprovação

19122016075610000000026301344

07 - hino do botafogo em varias redes
sociais

Documento de
Comprovação

19122016075655800000026301346

08 - reportagem com jader pordeus
Documento de
Comprovação

19122016075704000000026301348

09 - estatuto-botafogo_compressed
Documento de
Comprovação

19122016075751300000026301349

10 - whatssapp
Documento de
Comprovação

19122016075818000000026301352

video Botafogo Evento 2
Documento de
Comprovação

19122016075865700000026301357

Video Botafogo Evento
Documento de
Comprovação

19122016075950700000026301360

WhatsApp Audio 2019-12-19 at 11.19.37 (2)
Documento de
Comprovação

19122016080057100000026301362

WhatsApp Audio 2019-12-19 at 11.19.37 (3)
Documento de
Comprovação

19122016080102800000026301363

WhatsApp Audio 2019-12-19 at 11.19.38
Documento de
Comprovação

19122016080147500000026301364

WhatsApp Audio 2019-12-19 at 15.54.13 (1)
Documento de
Comprovação

19122016080195200000026301365

WhatsApp Audio 2019-12-19 at 15.54.13
Documento de
Comprovação

19122016080240800000026301366

Despacho Despacho 20011513484933600000026510328
Ato Ordinatório Ato Ordinatório 20020717422794100000027096414
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Poder Judiciário da Paraíba

6ª Vara Cível da Capital 

AV JOÃO MACHADO, S/N, - até 999/1000, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58013-520

 

Número do Processo:   0884390-23.2019.8 .15 .2001
C l a s s e :   P R O C E D I M E N T O  C O M U M  C Í V E L  ( 7 )
Assunto:  [DIREITO AUTORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO
P O R  D A N O  M O R A L ]
Polo ativo:  AUTOR: ESTELITA DOS SANTOS PORDEUS
Polo passivo: RÉU: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE 

 

ATO ORDINATÓRIO

Nos termos do artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal, bem como do Provimento no. 04/2014, da
Corregedoria Geral de Justiça e Portaria 01/2017 do GJT desta Unidade  Judiciária, em face do Comando
Judicial ID 24471076 26618625,  designo o dia 30 de março de 2020, as 14hs:30min, para ter lugar a
audiência de tentativa de conciliação, na sala das audiências desta  Unidade Judiciária.

JOÃO PESSOA, 7 de fevereiro de 2020
IZAURA GONCALVES DE LIRA

                                                                                                                                                                        Chefe de Cartório
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

COMARCA DE JOÃO PESSOA

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL

 

0884390-23.2019.8.15.2001

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ESTELITA DOS SANTOS PORDEUS

RÉU: BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE

                 DESPACHO

                 Vistos, etc.

Defiro a gratuidade processual.

1. Preenchidos os requisitos da petição inicial, designe-se a audiência de conciliação 

(com antecedência mínima de 30 dias), a realizar-se na sala de audiências da 6a Vara Cível,

situada no 3º Andar do Fórum Cível "Des. Mário Moacyr Porto". 

2. CITE-SE/INTIME-SE a parte ré, com antecedência mínima de 20 dias da audiência.

 O prazo para contestação (15 dias úteis) será contado a partir da realização da audiência, não

havendo autocomposição. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada

de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos

documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos

artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.

3. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com
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outorga de poderes para negociar e transigir).  A ausência injustificada é considerada ato

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas

.de seus advogados

4. A parte autora será intimada através de seu advogado.

 

            Int. e cumpra-se.

João Pessoa - PB,15 de janeiro de 2020

ANA AMÉLIA ANDRADE ALECRIM CÂMARA

JUÍZA DE DIREITO
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Segue em anexo.
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Rua: Augusto dos Anjos, nº 67, Centro – João Pessoa – PB. 

Fones: 83 3222-4231/ 999832637. e-mail: nyedjanara@yahoo.com.br 

          a d v o c a c i a  

AO DOUTO JUIZO DA ___ VARA CÍVEL DE JOÃO PESSOA/PB 

 

 

 

 

URGENTE – PEDIDO DE LIMINAR 

 

 

 

ESTELITA DOS SANTOS PORDEUS, brasileira, viúva, do lar, 

portadora do CPF n°. 373.969.784-91 e RG n°. 442.723 SSP/PB, 

residente e domiciliada na Rua Flodoaldo Peixoto Filho, n°. 

508,Valentina de Figueiredo, João Pessoa – PB, CEP: 58.063-000. 

Fone: (83) 99614-3106. E-mail:vanessapordeus@hotmail.com, por 

seus advogados legalmente constituídos e qualificados em outorga 

anexa (doc. 01/02), com escritório na Rua Augusto dos Anjos, 67, 

Centro – João Pessoa - PB, Fone: 83-3222-4231, e-mail: 

nyedjanara@yahoo.com.br, vem à elevada presença de Vossa 

Excelência, nos termos dos arts. 186 e 927 e seguintes do Código 

Civil, art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, propor 

a presente, propor a presente 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

em face de BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ 08.951.311/0001-48, com endereço comercial na Rua 

Antônio Teotônio, 688, Cristo Redentor, João Pessoa - PB, CEP 

58.071-620, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas: 
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Rua: Augusto dos Anjos, nº 67, Centro – João Pessoa – PB. 

Fones: 83 3222-4231/ 999832637. e-mail: nyedjanara@yahoo.com.br 

 

 

I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

 

A requerente atualmente não é detentora de emprego, tendo 

sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela 

qual não poderia arcar com as despesas processuais. 

Para tal benefício,a parte autora junta declaração de 

hipossuficiência, que enuncia a inviabilidade de pagamento das 

custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme 

clara redação do Código de Processo Civil de 2015: 

 

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

 

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

 

Assim, considerando a demonstração inequívoca da 

necessidade do Requerente, tem-se por comprovada sua 

miserabilidade, fazendo jus ao benefício. 

Cabe destacar que a lei não exige atestada miserabilidade 

do requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos 

para pagar as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios"(Art. 98, CPC/15), conforme destaca a doutrina: 

 

"Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, 

nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento 

máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com bom 

renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também 

o seja aquela sujeito que é proprietário de bens imóveis, 

mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um 

dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não 

se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito 

tenha que comprometer significativamente sua renda, ou 

Num. 27250164 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO URTIGA PEREIRA - 20/12/2019 16:07:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19122016075370600000026301334
Número do documento: 19122016075370600000026301334



   
Rua: Augusto dos Anjos, nº 67, Centro – João Pessoa – PB. 

Fones: 83 3222-4231/ 999832637. e-mail: nyedjanara@yahoo.com.br 

tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para 

angariar recursos e custear o processo." (DIDIER JR. 

Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da 

Justiça Gratuita. 6ª ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60) 

 

Desta forma requer o deferimento do benefício da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 98 do CPC. 

 

II. DOS FATOS 

 

A Autora é viúva do saudoso Jader Pordeus, autor do 

popularmente conhecido hino do Botafogo Futebol Clube. 

Em recente apresentação do Clube, ocorrido em um Shopping 

desta capital, no dia 09.12.2019, fora apresentado este hino com 

severas modificações, sem que existisse qualquer autorização por 

parte da família do Sr. Jader, vez que estes agora são os 

detentores do direito do hino por ele criado. 

O Clube, por livre vontade, substituiu onde consta 

“tricolor” por “alvinegro”, frise-se, sem qualquer autorização 

da viúva/autora. 

Esta mudança veio a abalar profundamente o psicológico da 

Autora, que sempre prezou pela honra e memória do seu esposo, 

que tanto tinha orgulho por ter elaborado tal hino. 

A Requerente, na qualidade de viúva do sr. Jader Pordeus, 

bem outros herdeiros, vêm recebendo diversas ligações, 

insistentemente, sendo procurados pelos dirigentes do clube, 

para que autorize a mudança, sofrendo, inclusive, pressões 

psicológicas, sendo informada que caso não autorize, mudarão o 

hino oficial. 
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Rua: Augusto dos Anjos, nº 67, Centro – João Pessoa – PB. 

Fones: 83 3222-4231/ 999832637. e-mail: nyedjanara@yahoo.com.br 

A Requerente é pessoa idosa, que busca honrar e guardar o 

legado deixado por seu marido, apaixonado pelo clube paraibano, 

que deixou como maior herança um belíssimo hino ao time que 

torcia, e a autora não cederá às constantes investidas feitas 

pelos dirigentes que não zelam pela história do clube. 

Ao recuperar a história do Botafogo-PB, vemos que toda a 

conjuntura temporal levou à correta elaboração do hino, 

considerando o Botafogo-PB como o “tricolor do contorno”. 

Quando da elaboração do hino, em 1978, fora justamente o 

ano em que o Botafogo inseriu a cor vermelha, na estrela de cinco 

pontas que está fincada em seu brasão, como forma de diferenciá-

lo do seu homônimo da cidade do Rio de Janeiro. 

Por tal mudança significativa, o Autor optou, corretamente, 

por chamar seu amado time de tricolor, pois, ao desconsiderar a 

cor Vermelha, seria desconfigurado o time paraibano, passando a 

ter forma idêntica ao time carioca, ou seja, a cor Vermelha é 

determinante à diferenciação do Botafogo da Paraíba ao Botafogo 

do Rio de Janeiro. 

Portanto, ao tentar modificar o hino produzido pelo Sr. 

Jader Pordeus, modifica-se não apenas um texto qualquer, mas a 

essência de um clube, que tem, em seu estatuto, como imutável, 

uma ESTRELA VERMELHA de cinco pontas, sendo esta uma marca única 

do Botafogo da Paraíba. 

Fere-se, ainda, com tal modificação, a memória do torcedor 

apaixonado Jader Pordeus, que, com muito amor e carinho, produziu 

o hino popularmente conhecido do Botafogo da Paraíba. 

O referido Hino é utilizado pelo Botafogo da Paraíba desde 

sua criação, em 1978, sendo este o único hino reconhecido como 

do Botafogo da Paraíba em diversos sites e no próprio site 

oficial do Clube. Cumpre ressaltar que jamais fora repassado à 

família qualquer valor em razão dos direitos autorais. 
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É possível observar, portanto, a inércia e descaso do 

Botafogo Futebol Clube não só com a Autora, mas com sua família, 

e, sobretudo, a memória do seu Esposo, apaixonado torcedor deste 

clube, que teve sua obra usurpada por livre vontade do Clube, 

gerando, indubitavelmente, graves transtornos e aborrecimentos 

irremediáveis. 

 

III. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

 

Conforme demonstra o artigo 300, § 2º, do Código de Processo 

Civil, há a possibilidade de concessão liminar de tutela de 

urgência quando demonstrada a existência do fumus boni iuris e 

do periculum in mora, vejamos: 

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 

 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia.” 

 

Sendo assim, perfeitamente é aplicável ao caso a aplicação 

da tutela in limine litis. 

Conforme restou plenamente demonstrado, não há qualquer 

dúvida sobre o direito que embasa a presente peça postulatória, 

onde, o Clube tenta mudar, por livre vontade, o hino elaborado 

pelo marido da Autora, sr. Jader Pordeus, vindo a trocar o termo 

“tricolor” por “alvinegro”, sem qualquer autorização por parte 

da Autora, vindo, inclusive, a apresentar tais modificações em 

evento de exposição do Elenco e novas camisas, realizado em um 

Shopping Center nesta Capital, no dia 09.12.2019. Sendo assim, 

resta claro o fumus boni iuris. 
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A modificação do hino vem a comprometer diretamente memória 

do Sr. Jader Pordeus, bem como a honra de sua viúva e de toda a 

família, além de ferir os direitos autorais inerentes ao 

compositor do hino e sua família, sendo evidente o periculum in 

mora, dada a ameaça de dano grave e de difícil reparação. 

Imperioso destacar que a concessão da referida tutela em 

nada prejudica a parte Ré, bem como não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Dessa forma, requer seja DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA, para que ocorra A PROIBIÇÃO DA ALTERAÇÃO DO HINO DO 

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, de autoria do Sr. Jader Pordeus, sob 

pena de multa diária arbitrada pelo Juízo em caso de 

descumprimento, por restarem comprovados o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. 

 

IV. DO HINO E DAS MUDANÇAS ILEGAIS 

 

Botafogo Paraibano 

Você é o mais Belo e glorioso 

Que enche de alegria o seu povo 

Com tantas glórias e tantas vitórias! 

 

Branca, preta e vermelha 

Do tricolor do contorno são as cores 

Que vibram nas mãos dos torcedores 

Em forma de lindas bandeiras 

 

Vamos ganhar o jogo sim! 

Vamos dar um olé! 

Encher os olhos desse povo todo 
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Que está lotando o Almeidão! 

 

O nosso Tricolor é sempre campeão 

Porque nosso timão tem muito mais vigor! 

 

Através da análise do hino do Botafogo Futebol Clube, 

observa-se que as mudanças tentadas seriam muito prejudiciais ao 

hino originalmente composto pelo Sr. Jader Pordeus, pois 

apagariam a palavra “vermelha”, referente à estrela 

característica do Botafogo da Paraíba, bem como, alteraria de 

“tricolor” para “alvinegro”, causando total confusão e distorção 

com a realidade. 

 

V. DO DIREITO 

 

V.1.DA AFRONTA À LEI 9.610/98 (LEI DOS DIREITOS AUTORAIS) 

 

Ao buscar modificar o hino produzido pelo sr. Jader Pordeus, 

o requerido Botafogo Futebol Clube infringe de diversas formas 

a Lei nº. 9.610/98, que trata dos direitos autorais, vejamos: 

Ad initio, o artigo 7º, inciso V, da lei retro enuncia que 

as composições musicais são obras intelectuais protegidas, 

tenham elas letra ou não, in verbis: 

 

“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: 

V - as composições musicais, tenham ou não letra;” 
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Sendo assim, denota-se que o hino produzido pelo esposo da 

Autora é, legalmente, protegido. 

Caso ocorra o falecimento do Autor da obra, os direitos que 

detinha serão transmitidos aos seus sucessores, conforme redação 

do parágrafo 1º, do artigo 24, da Lei 9.610/98. 

 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores 

os direitos a que se referem os incisos I a IV. 

 

Sendo assim, os direitos outrora do Autor, passarão a sua 

esposa sobrevivente, qual seja, a Requerente. 

Entre os direitos inerentes ao Autor, que agora faz jus sua 

esposa, estão o de assegurar a integridade da obra e o de 

modificar a obra, conforme estabelecido no artigo 24, incisos IV 

e V, da mesma lei, vejamos: 

 

“Art. 24. São direitos morais do autor: 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a 

quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 

qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;” 

 

Ainda, de acordo com a mesma lei, em seu artigo 29, incisos 

II e III, tem-se que, para edição ou adaptação da obra, é 

obrigatória a autorização prévia do autor, vide: 

 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor 

a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais 

como: 

II -a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras 

transformações; 

Num. 27250164 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO URTIGA PEREIRA - 20/12/2019 16:07:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19122016075370600000026301334
Número do documento: 19122016075370600000026301334



   
Rua: Augusto dos Anjos, nº 67, Centro – João Pessoa – PB. 

Fones: 83 3222-4231/ 999832637. e-mail: nyedjanara@yahoo.com.br 

 

Ou seja, Excelência, o Botafogo Futebol Clube, ao modificar 

e divulgar a obra do Sr. Jader Pordeus, em evento promovido pelo 

clube, com grande número de pessoas, sem sua anuência ou de seus 

sucessores, fere de pronto a legislação em vigor. 

Além disso, o Botafogo Futebol Clube, em seu site oficial, 

escancara e utiliza o hino mencionado sem que, sequer, coloquem 

o nome do Sr. Jader Pordeus, ferindo, mais uma vez, a legislação 

em vigor, no seu artigo 46, I, “a”, que evidencia que deve haver 

menção ao nome do autor para que não seja constituída ofensa aos 

direitos autorais. 

Ante todo o exposto, consoante toda a legislação acostada, 

requer que o Botafogo Futebol Clube: a) seja impedido de 

modificar o hino composto pelo sr. Jader Pordeus, ante a não 

autorização dos sucessores; b) seja obrigado a inserir o nome do 

sr. JADER MONTEIRO PORDEUS, junto ao hino, em seu site oficial; 

c) seja obrigado a utilizar o hino composto pelo Sr. Jader 

Pordeus, na sua integralidade e originalidade, enquanto HINO 

OFICIAL DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, ante a ampla divulgação, 

aceitação e conhecimento deste hino enquanto hino do Botafogo da 

Paraíba. 

 

V.2. DO DANO MORAL 

 

A Requerente, na condição de viúva do autor da obra vem 

sofrendo diversos contratempos, dissabores e abalos emocionais, 

visto que a obra intelectual do seu esposo vem sofrendo diversos 

ataques, numa busca incessante por sua alteração, e esta, 

enquanto sucessora do sr. Jair Pordeus, busca manter viva a sua 

memória, e todas as investidas por parte do Botafogo Futebol 

Clube causam-lhe desolação e imensa tristeza. 
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O Dano Moral é protegido em nosso ordenamento jurídico, 

dentre outras normas, no artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

da República de 1988. 

Aliás, essa é uma prova impossível, pois é difícil 

mensurarmos o sofrimento. Com efeito, quando falamos em danos 

morais (o Ordenamento Jurídico Português, de forma mais acertada 

trata o dano moral por Dano Extrapatrimonial, apenas) é 

impossível aferir-se o quanto sofre, ou o quanto abala. Contudo, 

podemos usar o conceito “res ipsaloquitor”, ou seja, a coisa 

fala por si. Francamente, Excelência, é evidente o sentimento de 

frustração, de desgaste físico, psíquico e emocional que ocorre 

quando a memória do seu esposo, viva por meio do hino popular do 

Botafogo Futebol Clube, vem a ser devassada, sem que haja sequer 

autorização por parte de sua viúva/autora, e, de forma ainda a 

agravar esse abalo, não houve qualquer prestação de 

solidariedade por parte do Requerido. 

O artigo 186 do Código Civil nos informa sobre a 

configuração do ato ilícito, vejamos: 

 

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. 

 

Dispõe o artigo 927 do Código Civil que, ao gerar ato 

ilícito e causar dano a outrem, há o dever de reparação desse 

dano causado, in verbis: 

 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

 Parágrafo único. “Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
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pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem”. 

 

A Lei nº. 9.610/98, elenca os direitos morais do autor, os 

quais, ao serem feridos, geram, de forma concomitante o Dano 

Moral, são eles: 

 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional 

indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na 

utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a 

quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 

qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender 

qualquer forma de utilização já autorizada, quando a 

circulação ou utilização implicarem afronta à sua 

reputação e imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, 

quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para 

o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, 

ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause 

o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em 

todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo 

que lhe seja causado. 

 

No caso em tela, é possível observar, de forma clara, a 

ruptura quanto aos incisos IV e V, do artigo 24, acima 

transcrito, por tal razão, deve ser indenizada a autora. 

O dano foi comprovado em todos os documentos acostados aos 

autos, a Autora fora constrangida com a falta de zelo e cuidado 

do Requerido. 
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Como modo de consolidar, ainda mais, o direito da Requerente 

no presente pleito, junta-se jurisprudência pátria largamente 

difundida, vejamos: 

 

APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

DIREITO AUTORAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS EVIDENCIADOS. 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA MUSICAL. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. 1. A utilização indevida de obra 

musical de titularidade do autor implica no reconhecimento 

do dever de indenizar. Hipótese em que o réu utilizou 

música sem autorização do titular, através de vídeo 

publicado na internet. Dever de indenizar evidenciado. 2. 

Danos materiais decorrentes do ilícito cometido, qual 

seja, a reprodução da obra musical através do canal 

youtube sem a prévia autorização do autor ou pagamento do 

plano de mídia oferecido à ré. Apuração do quantum 

postergado para a fase de liquidação de sentença. 3. Dano 

moral caracterizado. Omissão do nome do autor da obra. 

Agir ilícito do réu que ultrapassa o mero dissabor. 

Quantum indenizatório mantido, considerando as 

peculiaridades do caso e com o fim de assegurar o caráter 

repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se 

elevado bastante para o enriquecimento indevido da parte 

autora. 4. Sucumbência redimensionada, considerando o 

decaimento mínimo do autor. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E 

RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70073433427, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Julgado em: 30-08-2017) 

 

Observa-se que o abalo moral sofrido, a frustração e os 

desgastes, poderiam ter sido evitados se o Clube tivesse se 

importado com o bem-estar da Requerente, que busca manter viva, 

de forma respeitosa e honrada, a memória de seu Esposo. Sendo 

assim, há a obrigação, por parte do réu, de indenizar o dano 

causado. 

Diante do exposto, evidenciada a situação experimentada 

pela Requerente, deve ser condenada ao pagamento do valor de R$ 
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500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de indenização por 

danos morais suportados pela Requerente. 

 

V.3. DO DANO MATERIAL 

 

Conforme relatado, o Clube, de forma ilegal, busca modificar 

a obra do Autor, sr. Jader Pordeus, sem que haja a autorização 

por parte de seus sucessores, o que viola a Lei nº 9.610/98. 

Além disso, o Clube utiliza o hino composto pelo esposo da 

Requerida em seu site, enquanto hino do clube e jamais o 

transformou em hino oficial. 

Como denota-se do artigo 29, da Lei nº. 9.610/98, há a 

dependência de autorização prévia do Autor ou seus sucessores 

para que sejam possíveis diversas utilizações de sua obra, são 

elas: 

 

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; 

II - a edição; 

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras 

transformações; 

IV - a tradução para qualquer idioma; 

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato 

firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração 

da obra; 

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções 

mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer 

outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção 

da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar 

previamente determinados por quem formula a demanda, e nos 

casos em que o acesso às obras ou produções se faça por 

qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; 
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VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra 

literária, artística ou científica, mediante: 

a) representação, recitação ou declamação; 

b) execução musical; 

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; 

d) radiodifusão sonora ou televisiva; 

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais 

de freqüência coletiva; 

f) sonorização ambiental; 

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por 

processo assemelhado; 

h) emprego de satélites artificiais; 

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou 

não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação 

similares que venham a ser adotados; 

j) exposição de obras de artes plásticas e 

figurativas; 

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em 

computador, a microfilmagem e as demais formas de 

arquivamento do gênero; 

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes 

ou que venham a ser inventadas. 

 

A conduta do Clube demonstra a total ruptura com o artigo 

acima transcrito, quando vem a editar ou adaptar o hino composto 

pelo sr. Jader Pordeus. 

Ainda, de tudo que fora arrecadado pelo clube em razão do 

hino, como direitos autorais, jamais qualquer parte fora 

repassada ao Autor da obra ou à sua família. 

A indenização material decorre de uma violação dos direitos 

autorais, devendo para tanto ser arbitrada na forma do Título 

VII, da Lei 9.610/98, que dispõe sobre as sanções civis 

relacionadas à matéria de que trata a referida Lei, vejamos: 

 

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou 

científica, sem autorização do titular, perderá para este 
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os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos 

que tiver vendido. 

 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares 

que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor 

o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos. 

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: 

(...) 

III - tratando-se de outra forma de utilização, por 

intermédio da imprensa, na forma a que se refere o inciso 

anterior. 

 

Sendo assim, deve o Clube restituir valores à família do 

Autor da obra, em função da utilização do hino em seu site 

oficial sem que haja a divulgação do nome do autor da obra, bem 

como a tentativa de mudança da obra, sem a autorização dos 

sucessores do Autor e, por fim, por ter percebido valores em 

virtude da utilização do hino, sem que os direitos autorais 

tenham sido repassados ao Autor ou seus sucessores. 

Outro julgado para embasar o direito da Autora, evidenciando 

a necessidade de condenação em danos morais e materiais, é o que 

segue: 

 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA MUSICAL. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS EVIDENCIADOS. Da inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor 1. As regras do Código de 

Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso em exame, 

porquanto as partes não se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor. 2. Destaque-se que o artigo 2º 

do CDC não faz qualquer distinção à pessoa física ou 

jurídica, bastando, para o enquadramento como consumidor, 

que os bens ou serviços sejam adquiridos de um fornecedor 
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e quem os adquiriu seja considerado "destinatário final". 

Mérito do recurso em exame 3. O direito de autor tem 

proteção constitucional, visando estimular a criatividade 

e originalidade, considerando o interesse social e 

econômico do país. A par disso, em vista de uma maior 

proteção ao autor da criação, bem como a especificação e 

desenvolvimento da matéria, foi editada a Lei nº 9.610 de 

1998, conhecida como Lei de Direitos Autorais, na qual é 

limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos do 

autor. 4. Consoante art. 24 da Lei 9.610 de 1998, são 

direitos morais do autor, entre outros, o de ter seu nome, 

pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 

como sendo o do autor, na utilização de sua obra, o que 

não ocorreu no caso em exame. 5. Comprovada a ausência de 

menção à autoria da canção, devem ser responsabilizadas 

as demandadas pela indevida confecção de CD´s, sem correta 

menção à autoria e em quantidade maior à autorizada. 

Conduta abusiva das demandadas apelada na qual assumiram 

o risco de causar lesão aos postulantes, mesmo os de ordem 

extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. 6. 

No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão 

imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na 

medida em que possui natureza compensatória, minimizando 

de forma indireta as conseqüências da conduta da ré, 

decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita das 

demandadas que faz presumir os prejuízos alegados pela 

parte autora, é o denominado dano moral puro. 7. Releva 

ponderar, ainda, que, quando da ocorrência de um dano 

material, duas subespécies de prejuízos exsurgem desta 

situação, os danos emergentes, ou seja, aquele 

efetivamente causado, decorrente da diminuição 

patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o 

que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 8. 

Desse modo, comprovada a perda patrimonial ocorrida com a 

venda de CD´s em número superior ao autorizado, o que 

restou perfeitamente demonstrado no feito, sem a 

correspectiva contraprestação financeira, deve ser 

ressarcida a parte autora do dano emergente ocasionado. 

Negado provimento aos apelos.(Apelação Cível, Nº 

70060743275, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 24-

09-2014). 

 

Desta forma, requer a restituição de valores em quantia a 

ser arbitrada por este juízo, pelo uso ilegal, sem a divulgação 

do nome do Autor, e pelos lucros não repassados ao Autor ou seus 

sucessores, a título de Danos Materiais/Direitos Autorais. 

 

VI. DOS PEDIDOS 

 

 

Diante o exposto requer-se: 

 

a) requer seja DEFERIDA A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, 

para que ocorra A PROIBIÇÃO DA ALTERAÇÃO DO HINO DO BOTAFOGO 

FUTEBOL CLUBE, de autoria do sr. Jader Pordeus, sob pena de multa 

diária arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento, por 

restarem comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

b) a designação de audiência prévia de conciliação, nos 

termos do art. 319, VII, do CPC/2015; 

c) A citação do Promovido para, querendo, contestar os 

termos da presente, sob pena de revelia; 

d) A procedência do pedido para: 

a. Seja proibida a Requerida de modificar a obra do Sr. 

Jader Pordeus, haja vista a não autorização por 

parte dos seus sucessores; 

b. condenar a Requerida apagar o quantum de R$ 

500.000,00(quinhentos mil reais) a título de 

indenização por danos morais sofridos em razão dos 

transtornos e dissabores ocasionados pelo abalo da 

honra, psicológico e intimidade da Promovente, bem 

como ao não respeito aos direitos morais do Autor, 
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expostos na Lei nº. 9.610/98. Os valores deverão ser 

atualizados monetariamente 

c. condenar a Requerida ao pagamento de danos 

materiais/direitos autorais a ser fixado por este 

Juízo, pela utilização do hino produzido pelo sr. 

Jader Pordeus, em seu site oficial, sem que haja a 

designação do nome do autor, bem como ter auferido 

lucro a partir dos direitos autorais da obra, sem 

que jamais tenha repassado ao Autor ou seus 

sucessores; 

d. condenar o Botafogo Futebol Clube a utilizar o hino 

composto pelo Sr. Jader Pordeus como hino oficial 

do clube, vez que já o utiliza em seu site oficial, 

bem como em todos os meios de comunicação, além de 

ser amplamente difundido e conhecido por toda 

torcida do clube. 

e) A condenação dos requeridos em custas e honorários 

advocatícios nos termos do art. 85 do NCPC. 

f) A realização das intimações nas pessoas de seus 

procuradores. 

g) A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como da 

Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 98 e seguintes; 

h) Provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial a realização de perícia, bem como oitiva 

de testemunhas, juntada de novos documentos e demais provas que 

se fizerem necessárias; 

Dá-se à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais). 

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 
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João Pessoa, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

NYEDJA NARA PEREIRA GALVÃO 

OAB/PB 7.672 

 

JOÃO PEDRO URTIGA PEREIRA 

OAB/PB 26.671 
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