
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0016292-87.2010.815.0011
Embargante : Willyhaus Restaurante Chopp Ltda.
Advogado : Thélio Farias.
Embargado : ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
Advogados : Ronildo Rodrigues Ramalho.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  INTERNO. 
AÇÃO  DE  CUMPRIMENTO  DE  PRECEITO  LEGAL  C/C 
PEDIDO  LIMINAR  E  PERDAS  E  DANOS.  OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA QUE AFASTAM AS DEMAIS ALEGAÇÕES. 
PREQUESTIONAMENTO.  QUESTÕES  SUSCITADAS 
DEVIDAMENTE  ENFRENTADAS  NO  ACÓRDÃO 
EMBARGADO. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. 
                                 
-  É de se rejeitar  os embargos de declaração que visam 
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer eiva 
de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  porventura 
apontada.

-  “Não se admitem embargos declaratórios com propósito  
claramente  modificativo,  no  flagrante  intuito  de  ver  
reapreciada a matéria já decidida, sem, contudo, revelar a  
existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição  
do decisum, capaz de mudar o julgamento. - Ainda que para  
fim de prequestionamento, deve estar presente ao menos  
um  dos  três  requisitos  enseadores  dos  embargos  de  
declaração.” (TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - 
Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES MONTEIRO 
- j. Em 20/05/2010).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Willyhaus Restaurante 
Chopp Ltda,  contra o acórdão de fls. 369/375, que desproveu o agravo interno por ele 

interposto nos autos da “Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Liminar 

de Tutela Inibitória c/c Perdas e Danos”, ajuizada pelo  ECAD – Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição.

Em suas razões (fls. 377/380), a empresa embargante pretende, através da 

presente súplica, provocar o prequestionamento de uma série de dispositivos legais e 

constitucionais,  com  o  intuito  de  futura  interposição  de  recursos  para  os  tribunais 

superiores.

Ante o exposto, pede o acolhimento dos seus aclaratórios.

É o breve relatório.

V O T O

De início,  cumpre mencionar  que,  segundo o  rol  taxativo  do art.  535 do 

Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver no 

decisório vergastado obscuridade, contradição ou omissão.

É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de algum desses 

pressupostos, de sorte que acaso inexistentes, a sua rejeição é medida que se impõe.

Pois bem, considerando as alegações levantadas pelas insurgentes, tenho 

que a irresignação em apreço não merece prosperar, uma vez que todos os pontos ora 

suscitados foram abordados na decisão impugnada. Vejamos cada um deles:

Através dos artigos 93, IX e 5º, LV, ambos da Constituição Federal , o 

recorrente intenta demonstrar o cerceamento de defesa suscitado em seu apelo, quanto à 
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suposta não apreciação de requerimento de dilação probatória formulado em sede de 

razões finais.

No  entanto,  conforme  consignado  na  monocrática  que  julgou  o  apelo 

(339/343v), como no acórdão que apreciou o agravo interno (fls. 369/375), tal questão foi  

devidamente analisada no juízo primevo, nos termos a seguir colacionados:

“Inicialmente,  cumpre  apreciar  as  preliminares  suscitadas 
pelo  ora  recorrente,  ressaltando  que  a  questão  prévia  de  
carência  para  a  cobrança  de  veiculação  de  música  de  
domínio  público  será  analisada  juntamente  com  o  mérito  
recursal.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Afirma a empresa suplicante que requereu, em razões finais (fls.  
243/255),  comunicação ao CADE – Conselho Administrativo de 
Defesa  Econômica  -  ,  para  que  envie  cópia  de  decisão  que  
aplicou multa de  R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais)  
ao recorrido, devido a formação de cartel e abuso na cobrança de  
direitos autorais.

Na mesma oportunidade, também pleiteou que fosse solicitado ao 
Senado Federal cópia do relatório final da Comissão Parlamentar  
de  Inquérito  que  apontou  irregularidaddes  na  cobranças  
realizadas pelo órgão promovente.

No entanto, não vislumbrou existir nos autos a apreciação de tais  
pedidos, razão pela qual entende que teve seu direito de defesa  
comprometido.

Considerando os argumentos acima, identifico que o Magistrado  
de  base  se  manifestou  quanto  aos  mesmos  na  sentença  
guerreada,  mais  precisamente  às  fls.  275,  em  que  ponderou  
inexistir prejudicialidade à apreciação da causa, uma vez que tais  
diligências  dizem respeito apenas ao suposto abuso dos valores  
cobrados.

De  fato,  mostra-se  correto  o  Julgador  Primevo  em  seu  
posicionamento,  uma  vez  que  o  pedido  constante  na  ação  se  
deve  a  falta  de  recolhimento  de  parcelas  relativas  a  direitos  
autorais,  e  não  ao  seu  quantum.  Acaso  o  promovido  queira  
discutir  supostas excessividades de cobrança, deve procurar as 
vias ordinárias para tanto.

Demais  disso,  destaco  que  o  Magistrado  é  o  destinatário  da  
prova,  de  modo  que  a  ele  cabe  determinar  a  realização  das  
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diligências  que  compreender  pertinentes  ao  deslinde  da  lide.  
Nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL  E  DIREITOS  AUTORAIS.  Apelação  cível.  
Ação  de  cumprimento  de  preceito  legal  c/c  pedido  liminar  c/c  
perdas  e  danos.  Preliminares.  Sentença  condicional.  Nulidade.  
Dispositivo certo e determinado.  Desacolhimento.  Cerceamento 
de defesa. Julgamento antecipado da lide. Magistrado como  
destinatário  da  prova.  Princípio  do  livre  convencimento 
motivado.  Ausência  de  prejuízos  efetivos.  Rejeição. Mérito.  
Escritório  central  de  arrecadação  e  distribuição.  ECAD.  
Associação  civil  responsável  pelo  recolhimento  dos  direitos  
autorais  nos  termos  do  art.  99  da  Lei  nº  9.610/98.  Academia.  
Exibição pública de obras musicais sem a autorização do autor.  
Violação ao art. 68 da Lei nº 9.610/98. Direitos autorais devidos.  
Finalidade lucrativa. Irrelevância. Entendimento do STJ. Ausência  
de previsão expressa quanto ao tipo de estabelecimento no §3º  
do art. 68 da Lei nº 9.610/98. Rol exemplificativo. Desprovimento  
do  recurso.  Quanto  à  preliminar  de  nulidade  da  sentença,  
vislumbra-se  que  não  merece  acolhida,  na  medida  em  que  a  
decisão a quo fora proferida de forma certa e determinada, não  
condicionado  o  teor  da  decisão  a  nenhum  evento  futuro  ou  
incerto. Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento  
de  defesa  tão  somente  pelo  aplicação  do  julgamento  
antecipado  da  lide,  considerando  que  o  magistrado,  na  
condição de destinatário da prova e com base no princípio do  
livre  convencimento  motivado,  julgou  desnecessária  maior  
dilação  probatória. (...).  (TJPB;  AC  200.2010.021.838-3/002;  
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da  
Cruz; DJPB 11/10/2013; Pág. 10).

Considerando o exposto,  rejeito a preliminar suscitada.” - fls. 
371/371v.

Em sequência, o recorrente pleiteia o prequestionamento dos arts. 4º e 
41 da Lei nº 9.610/98, que assim proclamam:

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre 
os direitos autorais.

(...)

Art.  41.  Os direitos patrimoniais  do autor perduram por setenta  
anos contados de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu  
falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Parágrafo  único.  Aplica-se  às  obras  póstumas  o  prazo  de 
proteção a que alude o caput deste artigo.
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Quanto ao primeiro dispositivo,  este foi  suscitado para questionar uma 

suposta dupla cobrança de direitos autorais pelo ECAD sobre o embargante e também 

sobre a empresa SKY, o que foi rechaçado por esta Corte, in verbis:

“Quanto à alegação de bis in idem em razão da pretensão de  
cobrança de direitos autorais por retransmissão de canais de  
músicas, a jurisprudência já se manifestou pela sua inocorrência,  
segundo transcrição a seguir:

DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. RADIOFUSÃO. ECAD.  
COBRANÇA.  TABELA  DE  PREÇOS.  JUROS  DE  MORA.  
AFASTAMENTO. 1. A Lei de direitos autorais outorga ao ECAD.  
Escritório central de arrecadação e distribuição a possibilidade de 
negociar  e cobrar  as retribuições  dos autores,  conforme tabela  
que  institui.  Precedentes.  2.  Não  configura  bis  in  idem  a 
cobrança  pela  retransmissão  de  programação,  porquanto  
advém da nova divulgação das obras. 3. Ausente previsão legal  
ou convenção entre as partes, não incide a atualização moratória  
de  10% (dez por  cento)  sobre  o  montante  devido.  4.  Recurso  
desprovido.  (TJDF;  Rec  2012.01.1.196392-7;  Ac.  807.141;  
Terceira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Mario-Zam  Belmiro;  DJDFTE  
31/07/2014; Pág. 125).” - fls. 373V/374.

Já no tocante ao artigo 41 da Lei 9.610/98, este foi utilizado para sustentar 

a veiculação, pela empresa suplicante, de obras clássicas de domínio público, ponto este 

também não acolhido nesta Corte, ante a demonstração, nos autos, de que as músicas 

veiculadas no estabelecimento não são de tal natureza. Vejamos:

“Também  ficou  comprovado  nos  autos,  através  das 
notificações  acostadas  às  fls.  52/71,  lavradas  pelo  ECAD  em 
fiscalizações feitas no estabelecimento da recorrente, no período  
entre os anos de 2003 a 2010,  que a mesma veicula músicas 
de  artistas  conhecidos  no  cenário  nacional,  como  Roberto 
Carlos, Djavan, Roupa Nova e Ivete Sangalo, dentre outros.

Somado  a  tais  elementos,  acrescente-se  o  depoimento  da  
testemunha  arrolada  pela  parte  autora,  o  Sr.  Carlos  Alberto  
Carneiro da Cunha, técnico de arrecadação do órgão fiscalizador,  
afirmando que, nas visitas realizadas no restaurante demandado,  
“constatou vários gêneros musicais sendo tocados, a exemplo de  
Rock, Poprock, etc., de artistas como Beatles e outros (…); Que  
os equipamentos de suporte no estabelecimento da ré são caixas  
de som e TVS.” - fls. 222/223.
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Diante  de  tais  elementos,  não  há  sustentabilidade  nos  
argumentos  recursais  no  tocante  a  mera  execução  de  
músicas de domínio público no bar/restaurante mantido pela  
ora suplicante, o que reforça o liame obrigacional existente  
entre as partes, já reconhecido, inclusive, judicialmente, na  
Ação  Declaratória  nº  001.2003.006494-1  (vide  cópia  de 
decisões às fls. 39/48).” - fls. 372 v.

Finalmente,  em relação a súmula 228, do Superior Tribunal de Justiça, 
mencionada pelo recorrente, e que a firma que “É inadmissível o interdito proibitório para  

a proteção do direito autoral”, restou consignado que a demanda em questão continha 

pleitos  de  caráter  inibitórios,  além  de  outros  condenatórios,  postulação  aceita  pela 

jurisprudência do STJ. Nesse sentido assim foi proclamado:

“No  tocante  aos  argumentos  referentes  à  utilização  da 
presente  ação  como  interdito  proibitório,  pondero  que,  na 
realidade,  a demanda contém requerimento inibitório  (proibição 
de veicular obras musicais sem autorização) e pleito condenatório  
(recebimento de parcelas devidas a título de perdas e danos),  
pretensões estas plenamente viáveis, in casu, segundo atesta o  
Tribunal da Cidadania, nos seguintes termos:

DIREITOS  AUTORAIS.  RECURSO  ESPECIAL.  ECAD.  
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. RÁDIO.  
NÃO  PAGAMENTO  DOS  DIREITOS  AUTORAIS.  TUTELA 
ESPECÍFICA  DE  CARÁTER  INIBITÓRIO.  POSSIBILIDADE.  1.  
Discussão  relativa  ao  cabimento  da  medida  de  suspensão  ou  
interrupção  da  transmissão  obras  musicais,  por  emissora  de  
radiodifusão,  em  razão  da  falta  de  pagamento  dos  direito  
autorais. 2. A autorização para exibição ou execução das obras  
compreende  o  prévio  pagamento  dos  direitos  autorais. 3.  A 
possibilidade de concessão da tutela inibitória, para impedir  
a violação aos direitos autorais de seus titulares, (art. 105 da  
Lei nº 9.610/98), está prevista de forma ampla na norma, não  
havendo distinção entre os direitos morais e patrimoniais de  
autor. 4. Não se deve confundir a pretensão de recebimento  
dos  valores  devidos,  a  ser  obtida  por  meio  da  tutela  
condenatória  e  executiva,  com  a  pretensão  inibitória,  que 
visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais.  
Ao mesmo tempo,  há que se frisar  que uma não exclui  a  
outra.  5.  Admitir  que  a  execução  das  obras  possa  continuar  
normalmente, mesmo sem o recolhimento dos valores devidos ao 
ECAD. Porque essa cobrança será objeto de tutela jurisdicional  
própria.,  seria  o  mesmo  que  permitir  a  violação  aos  direitos  
patrimoniais  de  autor,  relativizando  a  norma que  prevê  que  o  
pagamento dos respectivos valores deve ser prévio (art. 68, caput  
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e §4º da Lei nº 9.610/98) 6. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 
1.190.841; Proc. 2010/0075383-3; SC; Terceira Turma; Relª Minª Nancy  
Andrighi; DJE 21/06/2013; Pág. 1331).” - fls. 374.

Assim, não há que se falar no descuido desta Corte de Justiça em analisar a 

questão posta em juízo, uma vez que todos os pontos ora suscitados foram devidamente 

enfrentados.

De fato, ainda que os Aclaratórios tenham o intuito de prequestionamento, 

deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte recorrente, por  

não haverem pontos omissos a serem integrados.

Sobre o tema, segue o posicionamento abaixo:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão da matéria já confrontada. Meio escolhido impróprio.  
Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. - Não se admitem 
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente 
modificativo, no flagrante intuito de ver reapreciada a matéria  
já decidida, sem, contudo, revelar a existência de qualquer  
omissão, obscuridade ou contradição do decisum, capaz de  
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de  
prequestionamento,  deve estar presente ao menos um dos  
três  requisitos  enseadores  dos  embargos  de  declaração. 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020090180999001  -  Órgão  (1ª 
Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 
20/05/2010).

Ademais,  ainda  que  houvesse  algum  fundamento  nas  alegações  das 

Embargantes,  o  Magistrado,  para  expressar  a  sua  convicção,  não  precisaria  aduzir 

comentários sobre todos os argumentos suscitados pelas partes.  Acerca da hipótese, 

veja-se a jurisprudência:

“Desnecessidade de  pronunciamento  do  órgão  julgador  
sobre  todos os  argumentos  lançados  aos  autos  pelas  
partes,  desde  que  os  fundamentos  utilizados  sejam 
bastantes para embasar o decisum embargado, não sendo  
os  declaratórios  meio  processual  adequado  para  a  
rediscussão do feito”. (STJ – 1ª Turma. EDcl no AgRg nos EDcl no 
REsp  964769  /  SC.  Relator:  Min.  Benedito  Gonçalves.  J.  Em 
05/03/2009). 
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Assim,  não  existindo  qualquer  razoabilidade  nas  alegações  da  parte 

irresignante, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe. 

Com essas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.   Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Drª. Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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