
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002044-52.2013.815.2003.
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
Embargante : RPJ Inovação e Tecnologia Ltda.
Advogado : Antônio Braz da Silva.
Embargado : José Pereira Marques Filho.
Advogado : Wilson Furtado Roberto. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.  PROPÓSITO
DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.   MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. REJEIÇÃO. 

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

- O recurso integrativo não se presta a determinar o
reexame  do  conjunto  da  matéria,  com  ampla
rediscussão  das  questões,  se  não  estiver  presente
alguma  das  hipóteses  do  art.  535  do  Código  de
Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por  RPJ
Inovação e Tecnologia Ltda desafiando os termos do acórdão (fls. 265/278),
o qual deu provimento à apelação do autor.

Nas razões recursais,  a parte embargante sustenta a ocorrência

Embargos de Declaração nº 0002044-52.2013.815.2003                            1



de omissão no julgado, argumentando que não houve pronunciamento acerca
da comprovação da autoria da obra fotográfica, bem como sustenta a ausência
de exploração comercial  e  ato ilícito.  Ademais,  alega  a  ocorrência  de erro
material  quanto ao valor da fotografia. Defende,  ainda, que os documentos
juntados aos autos não possuem caráter probatório  suficiente para que seja
comprovada a autoria da fotografia.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os
“erros materiais e omissões aqui apontadas e, ato contínuo, a modificação do
julgado”. (fls. 286).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (fls.
291).

É o relatório.

VOTO.  

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de 1973,  o  prazo para  interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.
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Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos os  requisitos de  admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem,  preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais. 

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil  de 1973,
aplicável  ao  caso  dos  autos, são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando
houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,  obscuridade,  contradição  ou  omissão.
Desse modo, pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza
na  redação  e  a  possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na
interpretação. Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de
forma a que seja amplamente entendido o respectivo teor.

Pois bem.

No caso dos autos,  o Embargante não aponta de forma efetiva
qualquer vício no acórdão objurgado, limitando-se a afirmar,  em suma, uma
suposta omissão sob a assertiva de que a decisão colegiada não se pronunciou
acerca  da  comprovação  da  autoria  da  obra  fotográfica,  bem  como  alega
suposto erro material no que concerne ao valor atribuído à fotografia. 

Não  é  preciso  realizar  grande  esforço  hermenêutico  para  se
constatar  que,  em verdade,  o  pretenso recurso aclaratório apenas  veicula  o
inconformismo do embargante quanto ao teor do julgado colegiado devida e
fundamentadamente proferido. Assim, tal situação não revela a existência de
uma  omissão no  decisum,  mas tão somente  um entendimento contrário  ao
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apresentado pelo embargante, cujo consenso se alcançou após a realização do
juízo de valoração efetivado pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.

Peço vênia para transcrever excerto do acórdão embargado, in
verbis:

“(...)  Do  conjunto  probatório  coligido  ao  encarte
processual, constata-se que a titularidade  e autoria
da  obra  fotográfica  restou  devidamente
comprovada, porquanto a imagem está disponível no
acesso  ao  “Google”,  inclusive  esta  ferramenta  de
busca indica a origem da foto, fazendo menção ao
nome do promovente, bem como houve o registro no
Cartório Toscano de Brito (fls. 106/125).

Logo, entendo que as provas trazidas aos autos pela
parte  autora  foram  suficientes  para  demonstrar  a
autoria  intelectual  da  obra,  restando,  portanto,
configurada  a  sua  legitimidade para  requerer  a
reparação material pelos danos suportados.

É  de  se  ressaltar  que não  interessa  se  a  foto  foi
proveniente  de um outro sítio,  porquanto para que
fosse exposta no sítio eletrônico da parte promovida
seria necessária a autorização do autor da obra.

Destarte,  embora  a  imagem  se  encontrasse
disponível  para  download  gratuito  na  internet,
verifica-se  que  o  réu  tinha  plenas  condições  de
identificar a autoria da fotografia e, posteriormente,
pedir-lhe autorização para o seu uso, já que, como
visto acima, o site de busca “Google”, ao mostrar a
foto, identifica o seu autor.”(fls. 270) - (grifo nosso).

Assim,  por  meio  do  que  fora  consignado  no  Acórdão  ora
embargado, é possível verificar que, após detida análise dos autos, constatou-
se que a imagem utilizada no sítio eletrônico da parte ora embargante é de
autoria do demandante, não havendo que se falar em qualquer omissão neste
ponto do julgado.

Destarte,  embora  efetivamente  a  parte  embargante  negue  a
utilização  da  fotografia,  tal  tese  de  defesa  fora  afastada  diante  das  provas
coligidas ao encarte processual. 

Doravante,  não há que se falar em erro material a respeito do
valor  arbitrado  a  título  de  danos  patrimoniais,  comprovados  por  meio  do
documento às fls. 36. Neste sentido, vejamos excerto do julgado:

“Com relação ao montante dos danos patrimoniais,
arbitro-o  em  R$  1.200,00  (mil  e  duzentos  reais),
porquanto, do arcabouço probatório colacionado ao
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encarte  processual,  infere-se  que  o  valor  de  uma
fotografia  vendida  pelo  autor  era de  R$  1.200,00,
bem  como  tal  numerário  retribui o  proveito
econômico da única imagem indevidamente utilizada
num site”. (fls. 278).

Como se  vê,  o  acórdão embargado solucionou a  questão  de
forma  devidamente  fundamentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e
jurídica dos dados constantes nos autos, não havendo que se cogitar em falha
que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Portanto,  ao  levantar  pontos  já  analisados  no  julgado,  o
insurgente,  repita-se,  apenas  revela  seu inconformismo com o resultado da
decisão que não lhe foi favorável, com vistas à obtenção da modificação do
decisum, o que se mostra inviável, ainda que para fins de prequestionamento,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta colenda Corte de
Justiça. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  MANDADO
DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO INCLUSÃO EM
QUADRO  DE  ACESSO.  ART.  535  DO  CPC.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.  DISPOSITIVOS  CONSTITU-
CIONAIS.  ANÁLISE.  HIPÓTESE  DE  NÃO
CABIMENTO. 

1.  Os  embargos  de  declaração,  conforme dispõe  o
art.  535, incisos I e II, do código  de processo civil,
destinam-se  a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está  obrigado  a  responder  a  todas  as  questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo  suficiente  para  proferir  a  decisão.  3.  "a
jurisprudência desta corte é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que opostos com o
objetivo  de  prequestionamento  visando  à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida" (edcl no MS
11.484/DF,  Rel.  Ministro  Paulo  Gallotti,  terceira
seção,  DJ  2/10/2006).  4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.  (STJ;  EDcl  -MS  9.290;  Proc.
2003/0168446-2; DF; Terceira Seção; Rel. Min. Og
Fernandes;  DJE  19/09/2013;  Pág.  1126).  (grifo
nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  VÍCIO  NÃO  CARACTERIZADO.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.
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IMPOSSIBILIDADE.  FINS  DE
PREQUESTIONAMENTO.  PRETENSÃO
PREJUDICADA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
REJEIÇÃO. 

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.  Nem  mesmo
para  fins  de  prequestionamento  se  pode  desejar
repisar os argumentos, os quais restaram repelidos
pela fundamentação desenvolvida na decisão. Não é
encargo  do  julgador  manifestar-se  sobre  todos  os
fundamentos  legais  indicados  pelas  partes,  nem
mesmo para fins de prequestionamento, bastando ser
motivada a prestação jurisdicional, com a indicação
das bases legais que dão suporte a sua decisão. 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”.  (TJPB;  Rec.
058.2011.000168-0/003;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/10/2013; Pág. 15). 

Outrossim,  importante  ressaltar  que  o  julgador  não  está
obrigado a responder  a  todas  as  questões  suscitadas,  de  modo a satisfazer
interesses pormenorizados, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção
acerca da matéria, fundamente sua decisão, trazendo de forma clara e precisa
os motivos que o alicerçaram, dando o suporte jurídico necessário à conclusão
adotada. 

Por  fim,  no  que  tange  à  obrigação  de  fazer  imposta  pelo
Acórdão embargado, essa fora clara no sentido de condenar o promovido  a
divulgar, no mesmo site, a fotografia com a identificação do seu autor, por
03 (três) dias consecutivos, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em
julgado. 

Assim,  não  há  outro  caminho  a  trilhar  a  não  ser  manter  a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
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convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de 2016.

 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator

Embargos de Declaração nº 0002044-52.2013.815.2003                            7


	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002044-52.2013.815.2003.

