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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OPOSIÇÃO
CONTRA  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO.
PRINCÍPIO  DO  PARALELISMO  DAS  FORMAS.
ESPÉCIE  RECURSAL  QUE  ASSIMILA  A
NATUREZA DA DECISÃO IMPUGNADA.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CONTRATO.  REVENDA  DE  HOSPEDAGEM.
PÁGINAS DA  INTERNET.  FALHA DE SERVIÇOS.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  DADOS  APAGADOS
INVOLUNTARIAMENTE  PELOS  CLIENTES.
CÓPIAS  DOS  DADOS  HOSPEDADOS  NO
SERVIDOR.  INEXISTÊNCIA.  OBRIGAÇÃO  DOS
CONTRATANTES.  DANO MORAL INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO
CARACTERIZADO.  MATÉRIA  DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO.
VIA  INADEQUADA.  MANUTENÇÃO  DO
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DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Em face de a decisão embargada ter sido lançada
monocraticamente,  da  mesma  forma,  devem  os
embargos  ser  decididos,  porquanto,  por  força  do
princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie
recursal assimila a natureza do decisum contra o qual
se dirige.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos de obscuridade,  contradição ou omissão,
não  se  prestando  ao  reexame  do  julgado  e,
inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

- “Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade,  omissão  ou  contradição  porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.” (STJ- EDcl no REsp
615.047/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta
Câmara, julgado em 03/05/2012, DJe 09/05/2012).

- Se a parte dissente dos fundamentos narrados no
decisum combatido,  deve  ela  valer-se  do  recurso
adequado  para  impugná-lo,  não  se  prestando  os
embargos declaratórios para tal finalidade.

Vistos. 

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fls.
147/151, opostos por  Arthur da Costa Correa e  outros contra os termos da decisão
monocrática,  fls.  138/145,  que  negou  seguimento  ao  Apelo interposto,  com
fundamento no art. 557, do Código de Processo Civil.
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Em  suas  razões,  sob  a  alegação  de  omissão,  os
recorrentes  aduzem  não  ter  havido  manifestação  acerca  da  obrigação  da  parte
embargada  “fazer  backup –  cópia  de  segurança  –  dos  dados  do  embargante”,
obrigação  esta  estipulada  no  contrato.  Outrossim,  defendem  ser  certo  os  danos
suportados, materializado na perda do banco de dados dos seus clientes, bem como
ter sido demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta questionada e o prejuízo
sofrido,  uma  vez  que  a  empresa  recorrida,  ao  não  realizar  backup da  conta  que
mantinham, não cumpriu os termos acordados.

Desnecessária a intimação da parte embargada, haja
vista ser caso de aclaratórios sem efeitos infringentes.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  entendo  por  bem  esclarecer  que,  em
face  de  a  decisão  interlocutória  embargada  ter  sido  solitariamente  proferida,  da
mesma forma, devem os embargos ser decididos, uma vez que, como é sabido, por
força  do  princípio  do  paralelismo  das  formas,  essa  espécie  recursal  assimila  a
natureza do decisum contra o qual se dirige.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CHAMAMENTO  DO  FEITO  À
ORDEM. NECESSIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL
DO  RELATOR  DO  RECURSO.  OPOSIÇÃO  DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA
PARA  JULGAMENTO  DO  PRÓPRIO  RELATOR,
POR  MEIO  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.
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EXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS  ACOLHIDOS.  1.  A
jurisprudência  pacífica  desta  Corte  orienta-se  no
sentido de que os  embargos declaratórios  opostos
contra decisão monocrática devem ser julgados por
meio  de  decisão  unipessoal  do  próprio  Relator,  e
não por decisum colegiado, prestigiando-se, assim,
o princípio do paralelismo de formas. Precedentes
do STJ. 2. Portanto, faz-se necessária a anulação do
acórdão embargado, para a renovação do exame dos
embargos declaratórios,  por ato  decisório  singular
do  próprio  Relator.  3.  Embargos  declaratórios
acolhidos, para o fim acima exposto. (EDcl nos EDcl
nos EDcl nos EDcl no Ag 1186493/RJ, Rel. Ministro
CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/PR),  QUINTA  TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013).

De  logo,  diante  da  inexistência  de  incoerência  ou
omissão, observo não haver qualquer vício a ser sanado.

Com  efeito,  de  acordo  com  o  art.  535,  I  e  II,  do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando “houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”. 

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo  os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Nessa ordem de ideias, é cediço que os embargos de
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declaração  se  prestam  a  viabilizar,  dentro  da  mesma  relação  processual,  a
impugnação  de  qualquer  decisão  judicial  eivada  de  obscuridade,  contradição  ou
omissão, não se revestindo, portanto, de características de revisão total do julgado.

Na  hipótese,  os  embargantes  sustentam  existir
omissão  no  provimento  combatido,  ao  fundamento  de  não  ter  havido
pronunciamento sobre a obrigação da empresa recorrida manter  backup – cópia de
segurança – dos dados relativos à conta que mantinham hospedados no servidor.

Tal assertiva, contudo, não merece guarida, haja vista
ter  havido  expressa  manifestação  desta  relatoria  acerca  do  tema  em  questão,
consoante se observa do excerto abaixo transcrito, fls. 143/144:

Com efeito, conforme demonstra o acervo probatório
encartado  aos  autos,  notadamente  do  documento
reproduzido à fl. 60, o fato noticiado na inicial, qual
seja,  desaparecimento dos dados  conta denominada
i5webmedia,  não  decorreu  de  falhas  dos  serviços
ofertados  pela  demandada,  mas,  sim,  de  ato
involuntário  dos  reclamantes,  eis  que,  conforme
consta  no  documento  relativo  ao  contato  realizado
pelos  autores  no  dia  14/01/2013,  o  “cliente  apagou
uma conta sem querer e quer um backup dos seus
dados”,  alegação  esta  não  rebatida  em  momento
nenhum pelos autores.
Ademais, os apelante citam, para justificar seu pleito,
o teor da cláusula 5.5 do contrato firmado entre os
litigantes, 16/29, a qual enuncia:
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO UOL
5.5 Realizar e manter pelo apenas pelo prazo de 07
(sete) dias o backup (cópia de segurança), de modo
que no oitavo dia será inutilizado (sem possibilidade
de recuperação)  o  backup do primeiro  dia  e  assim
sucessivamente, das informações de todo o ambiente

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0022506-06.2013.815.2001                                                                                                                                      5



de hospedagem, sem diferenciação dos clientes, que
serão  tratados  de  forma  integral  e  indivisível.  A
utilização  do  backup  constituiu  prerrogativa
exclusiva do UOL para garantia de restauração dos
dados,  cuja  eventual  perda  decorra  de  falha  na
prestação do serviço por parte do UOL – destaquei.
Pela  redação  acima  transcrita,  percebe-se  que  a
cláusula em questão diz respeito à hipótese de falha
na  prestação  dos  serviços  ofertados,  situação  não
verificada no caso, em apreço.
Por outro lado, a cláusula 4.11 do pacto mencionado,
que  dispõe  sobre  as  obrigações  do  contratante,
estabelece  que  “Será  de  responsabilidade  do
CONTRATANTE realizar e manter atualizadas cópias
de  segurança  (Backup)  de  todos  dos  seus  dados
hospedados no servidor UOL.”. 

Analisando o teor do trecho acima citado, percebe-se,
sem  maior  esforço,  ter  sido  consignado,  quando  da  análise  da  cláusula  5.5  do
contrato  celebrado  entre  as  partes,  que  a  obrigação  da  empresa  no  que  tange  à
realização e à manutenção de backup das contas hospedadas se dava apenas nos casos
de  falha  na  prestação  dos  serviços  ofertados,  situação  não  verificada,  já  que
desaparecimento  dos  dados  da  conta  denominada  i5webmedia  decorreu  de  ato
involuntário dos reclamantes.

Desse modo,  não vislumbro omissão alguma a ser
sanada, ficando evidente a intenção do embargante de rediscutir a matéria já posta
em análise  e  reformar a  decisão,  fazendo prevalecer  seu entendimento,  sendo tal
procedimento inadmissível na via do recurso de integração, eis que “Os embargos de
declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura
existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.”
(EDcl no REsp 615.047/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Câmara, julgado
em 03/05/2012, DJe 09/05/2012).
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Na mesma direção, o seguinte aresto,  negritado no
que importa ao raciocínio:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535
DO  CPC.  NÍTIDO  CARÁTER  INFRINGENTE.
INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CPC.  SANÇÃO
PECUNIÁRIA MANTIDA, COM A REDUÇÃO DE
SEU  MONTANTE.  1.  Os  embargos  de  declaração
apenas  são  cabíveis  quando  constar,  na  decisão
recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2. A
rediscussão  da  matéria,  já  julgada  de  maneira
inequívoca, não está em harmonia com a natureza e
a  função  dos  embargos  declaratórios.  [...].  (AgRg
nos EDcl  no AREsp 565.198/SP,  Rel.  Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21/10/2014, DJe 29/10/2014).

Assim, se a parte dissente dos fundamentos narrados
no decisum combatido deve valer-se do recurso adequado para impugná-los, não se
prestando  os  embargos  declaratórios  para  tal  finalidade.  Significa  dizer,  “Os
embargos  de  declaração  não  se  prestam  para  provocar  o  reexame  de  matéria  já
apreciada.”  (STJ  -  EDcl  nos  EDcl  no  AREsp:  141652  RJ  2012/0019484-1,  Relator:
Ministro  João Otávio  de Noronha,  Data  de Julgamento:  22/05/2014,  T3 – Terceira
Turma, Data de Publicação: DJe 30/05/2014).

Logo,  vê-se  que o decisório  combatido foi  nítido e
objetivo,  inexistindo  qualquer  vício  a  ser  sanado,  tendo  referido  decisum apenas
acolhido posicionamento diverso do sustentado pela parte inconformada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
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DECLARATÓRIOS.

P. I.

João Pessoa, 31 de março de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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