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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – DECISÃO  QUE  DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO  APELO DO PROMOVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO   DO  INPI  –  MATÉRIA APRECIADA -
DECISÃO QUE NÃO APRESENTA QUALQUER FALHA  -
REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se  para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

São  incabíveis  os  Embargos  de  Declaração  objetivando
exclusivamente trazer à rediscussão questões já analisadas
no mérito do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por Ronaldo
Rocha da Silva ME contra os termos do Acórdão encartado às fls. 397/400-v,
que deu parcial provimento à Apelação interposta por Óticas Rocha Ltda para
afastar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de uso da marca
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“Óticas  Rocha”,  bem  como  a  indenização  por  danos  materiais  e  lucros
cessantes,  mantendo a sentença  apenas  no que pertine à  determinação de
abstenção do uso do domínio  <www.oticasrocha.com.br> na internet. 

Nesta  fase, foram  opostos  os  presentes  Embargos  de
Declaração sob a alegação de omissão(fls.  402/406). No recurso,  em suma,
alega que o Acórdão não mencionou o Processo Administrativo de Nulidade por
ela intentado perante o INPI, fato que, em sua visão certamente declarará nulo
o ato de concessão do registro da marca ao embargado pelo INPI.

Contrarrazões apresentadas às fls.  411/416, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, em razão da ausência de subscrição da peça pelo
advogado do embargante. Em seguida, pugnou pela rejeição do recurso.

À  fl.  422,  certidão  de  comparecimento  da  advogada  do
embargante para sanar o vício do recurso.

   
VOTO

Inicialmente, ressalto que os  Embargos de  Declaração somente
merecem acolhimento quando decisão for eivada de obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. art. 1022 do CPC:

CPC.  Art.  1.022.   Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,   desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Analisando o aresto embargado, observa-se que houve o devido
pronunciamento  acerca  do  procedimento  administrativo  intentado  pelo
embargante com vistas a combater a concessão do registro ao embargado pelo
INPI, frisando a decisão que eventual irresignação quanto ao ato concessivo
deveria ser discutido em ação própria, senão vejamos:
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[...]
Nesse sentido, constam nos autos os pedidos de registro ao
INPI da  marca  “Óticas  Rocha  Prime”  pela  empresa
promovida à fl. 100, tanto na categoria de produtos NCL (9)
9 (Processo nº 903677091), como na de serviços NCL (9) 35
(Processo nº 903056216), tendo sido este último deferido
em 01/04/2014, revelando a legitimidade da utilização da
marca em seu âmbito territorial.

Vale salientar  que as regras atinentes ao direito  marcário
(princípio da especialidade) impedem o registro de marcas
com  a  comercialização  dos  produtos  ou  serviços  iguais,
semelhantes e afins já registrados (anterioridade), de acordo
com a escolha pelo depositante dentre as 45 (quarenta e
cinco)  classes,  cada  uma  delas  reunindo  categorias
diferentes de produtos e serviços.

Ilustrando a matéria, assim dispõe o art. 124, XIX, da Lei nº
9.279/96:

Art. 124 – Não são registráveis como marca: (…)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda
que  com  acréscimo,  de  marca  alheia  registrada,  para
distinguir  ou  certificar  produto  ou  serviço  idêntico,
semelhante  ou  afim,  suscetível  de  causar  confusão  ou
associação com marca alheia;

No caso,  deve ser  ressaltado que  a obtenção do registro
pela apelante/promovida na classe NCL (9) 35  (serviços),
legitima a utilização de sua marca,  tendo em vista que a
autora/apelada detém apenas o registro da marca na classe
NCL  (9)  9  (produtos),  em  sintonia  com  o  princípio  da
especialidade.

Frise-, ainda, que o ato administrativo exarado pelo INPI
para autorizar a utilização da marca Óticas Rocha Prime
goza  de  presunção de  legitimidade,  não se  revelando
razoável  a  interferência  do  judiciário  nesse  momento,
podendo o autor ingressar com a ação própria para a
desconstituição  do  ato,  se  assim  achar  necessário.
(Grifei).
[...]

Com  efeito,  as  informações  constantes  nos  autos  apenas
corroboram  a  tese  esposada  no  Acórdão,  em  perfeita  sintonia  com  o  ato
administrativo que autorizou a utilização da marca ao embargado, não sendo
possível ao julgador fundamentar a decisão de acordo com uma suposição de
vitória na via administrativa.
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Como se pode observar, a matéria que o embargante indica nas
razões dos presentes embargos foi apreciada no acórdão, inexistindo, portanto,
a falha apontada.

Ademais,  é  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões
constitucionais  (art.  93,  IX)  e  legais  (art.  458,  II,  do  CPC/1973),  deve
fundamentar suas decisões. Contudo, fundamentar não significa rebater, um a
um,  todos os  argumentos  levantados pela  parte.  Fundamentar  consiste  em
expor,  de forma clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão,
cercando-a de argumentos técnico-jurídicos fortes o suficiente para infirmar os
demais  argumentos  deduzidos  no  processo  pelas  partes.  Veja-se  a
interpretação dada pelo STF ao art. 93, IX, da CF/88:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso  extraordinário  (CPC,  art.  544,  §§  3°  e  4°).  2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem  acolhida
para  reconhecer  a  repercussão  geral,  reafirmar  a
jurisprudência do Tribunal,  negar provimento ao recurso e
autorizar  a  adoção  dos  procedimentos  relacionados  à
repercussão geral.1

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado, posto que apresentou, de forma concisa, porém expressa, as
razões de convencimento, sem dar margem a interpretações contraditórias.

Com efeito, não prosperam as alegações de omissão no julgado,
tendo em vista que a decisão externou de forma clara e suficiente as razões
pelas quais foi mantida a sentença.

Com essas considerações,  por  não haver  no acórdão qualquer
omissão a  ser  sanada,  e  não  sendo  o  caso  de  reexame  das  questões  já
apreciadas, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

1 STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 05 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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