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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0069489-30.2012.815.2001
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
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EMBARGADO  :  CSQ  Engenharia  Ltda (Adv.  Rinaldo  Mouzalas  de  Souza  e  Silva  –
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE MERA
REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. IMPERIOSA
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- Os embargos de declaração consubstanciam recurso de integração,
não se prestando para reexame da matéria. Não havendo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, incabíveis se
revelam os aclaratórios, mesmo que tenham finalidade específica
de prequestionamento.

- “Constatado que a insurgência da embargante não diz respeito a
eventual  vício  de  integração  do  acórdão  impugnado,  mas  a
interpretação que lhe foi  desfavorável,  é  de rigor  a  rejeição dos
aclaratórios”1.  Ademais,  ao  prequestionamento,  entendo  não  ser
mister  o  exame  explícito  dos  artigos  ditos  como  violados
(prequestionamento  explícito),  sendo  suficiente  que  a  matéria
objeto da lide tenha sido discutida (prequestionamento implícito).

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 333.

RELATÓRIO
1 STJ - EDcl no MS 13692 / DF – Rel. Min. Benedito Gonçalves – S1 – Primeira Seção - DJe 15/09/2009.



Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  José  Pereira
Marques Filho contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela empresa ora
embargada, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, sub examine.

Na  decisão  registrou-se  que  “o  apelado  não  trouxe  indícios
concretos acerca da autoria da fotografia alegadamente contrafeita, sobretudo porque
não veiculara referências concretas e inequívocas a esse respeito, mas sim, limitara-se a
trazer  postagens  da  foto  em  sítios  eletrônicos  e  declarações  sem  maiores  valores
probantes, o que inviabiliza totalmente a pretensão”.

Inconformado com tal provimento, o promovente opôs recurso de
integração, arguindo omissão do julgado quanto à apreciação do vasto acervo probatório
carreado aos autos, especificamente no tocante à prova da autoria da fotografia contrafeita,
nos termos da certidão notarial anexada ao caderno processual.

Assegura  que  a  decisão  foi  omissa  quanto  a  inversão  da  prova
prevista  no art.  13,  da Lei  de Direitos Autorais,  bem assim que o acórdão diverge do
entendimento da 2ª Câmara Cível quanto à prova da autoria. Ao final,  pede o acolhimento
dos embargos de declaração para sanear os pontos suscitados, modificando a decisão para
julgar procedentes os pedidos e invertendo os ônus sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões,  o embargado alega não existir  vícios a
serem sanados, daí porque os embargos devem ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, penso que o recurso não deve ser acolhido,
vez que não se destina a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão atacada, mas rediscutir matéria, o que é impossível na via estreita dos embargos
de declaração. A esse respeito, o art. 1.022, do CPC, preceitua:

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.

À  luz  de  tal  raciocínio,  diga-se  que  não  se  detecta  defeito  a  ser
integrado no acórdão ora atacado, especialmente porquanto a lide fora dirimida com a
devida e suficiente fundamentação, não tendo sido omissa em ponto algum.

Com  efeito,  ao  arrepio  das  arguições  ventiladas  no  recurso  de
integração,  o  Colegiado  competente  para  apreciação  do  apelo  desprovido  analisara
devidamente o conjunto probatório idônea e oportunamente produzido nos autos.

Apenas para ilustrar, transcreve-se trecho do julgado enfrentando o
tema:

“Com ensejo em tal  raciocínio, portanto,  exsurge do cenário dos
autos que o apelado não trouxe indícios concretos acerca da autoria
da  fotografia  alegadamente  contrafeita,  sobretudo  porque  não
veiculara referências concretas e inequívocas a esse respeito, mas
sim, limitara-se a trazer postagens da foto em sítios eletrônicos e
declarações  sem  maiores  valores  probantes,  o  que  inviabiliza
totalmente a pretensão. De outra banda, o pedido de registro em
Cartório das fotografias sob discussão (fls. 110/113), somente fora
efetivado mais de 1 (um) anos após o ajuizamento da ação, isto é,
em 03/06/2013, não sendo, pois, suficiente à prova da autoria das
fotos,  dado  que  as  imagens,  em  tal  época,  já  haviam  sido
disponibilizadas em domínio público, na internet. Basta denotar,
nesse  viés,  a  publicação  de  fl.  41,  na  qual  uma  das  fotografias
reclamadas  pelo  autor  vinha  sendo  disponibilizada  em  sítio
eletrônico  desde  2010.  Sob  referido  prisma,  evidencie-se  que  o
registro acima referenciado não tem o condão de, por si só, tornar
incontroversa a autoria da fotografia objeto da demanda e, assim,
comprovar  a  alegada  violação  ao  direito  autoral.  Outrossim,
observa-se que a parte recorrida contesta a autoria da fotografia,
colocando-a em dúvida. […] Desta feita, salutar o destaque de que,
em  não  tendo  o  demandante  logrado  êxito  na  demonstração  da
autoria da obra contrafeita,  a  Jurisprudência pátria é assente em
decidir que não resta evidenciada a violação ao direito autoral”.

De  outro  lado,  registre-se  que  mesmo  prevendo  a  Lei  9.610/98  a
inversão do ônus da prova da autoria da foto (art. 13) e a proteção da obra independente
de registro, não é possível presumir-se, de forma absoluta, a propriedade do embargante,
até porque os meros indícios e as dúvidas que emergem da divulgação de imagens via
internet são insuficientes para alcançar tal fim. 



Tal  aspecto,  aliás,  foi  objeto  do  acórdão  ora embargado,  ilustrado
pela transcrição de decisão do TJSP, vazada nos seguintes termos:

“No caso em exame, não se identifica nenhuma conduta irregular
da  apelada,  pois  a  fotografia  disponibilizada  se  apresenta  sem
filtro  de  autoria,  bem  como  o  registro  com  data  posterior  à
publicação não tem efeito retroativo. Ademais, a fotografia objeto
da  lide  se  encontra  em  local  disponível  na  rede  mundial  de
computadores para acesso de qualquer pessoa via domínio público,
sem filtro de licença, o que inclusive está caracterizado na relação
constante a  pág.  563,  tanto que o  apelante em nenhuma ocasião
deixou de disponibilizar a fotografia, bem como não fez nenhuma
ressalva em relação ao uso, portanto, vir em busca de indenização
não tem consistência, pois configuraria incentivo na busca de verba
reparatória  sem  o  suporte  correspondente,  pois  impossível  o
conhecimento de usurpação de autoria ante as milhares de fotos
disponibilizadas nos buscadores de internet. Assim, a publicação
efetuada pela recorrida se dera em 06 de março de 2015, pág. 27, e a
averbação da foto só ocorrera em 13 de abril de 2015, pág. 32, por
conseguinte, o lapso cronológico anterior já define a situação fática,
afastando supedâneo para a pleiteada indenização. Destarte, não se
identifica  nenhuma  afronta  no  procedimento  da  apelada  em
relação à obra em que o apelante, a posteriori, se qualificara como
titular,  consequentemente,  ausente  suporte  para  exigir  conduta
diversa da apelada”. (TJSP - 10238126920158260506 SP – Relator Des
Natan Zelinschi de Arruda - 4ª C. de Direito Privado – j. 20/09/2017 –
p. 20/09/2017)

Neste particular, tenho não subsistir defeito no julgamento, eis que a
pretensão  do  recorrente  destina-se,  reitere-se,  ao  reexame  do  frágil  acervo  probatório
colacionado.

De outro lado, consigne-se que o fato de haver divergência entre o
entendimento aqui defendido e aquele abraçado por outros colegiados não configuram a
contradição e, por consequência, não ensejam o acolhimento dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o STJ “tem entendimento pacífico de que os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se
a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão,
obscuridade ou contradição)”(STJ - EDcl no MS 10286 / DF – Rel. Min. Félix Fischer – S3 –
Terceira Seção - DJ 26/06/2006 p. 114). Neste aspecto, veja-se a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER  INFRINGENTE  DA  PRETENSÃO.



FINALIDADE INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO.
APLICAÇÃO  DO  DIREITO  À  ESPÉCIE.  PREQUESTIONAMENTO.
MITIGAÇÃO. 1.  Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão
relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam a eliminar
contradição  ou  obscuridade,  ou  suprir  omissão  a  respeito  de  questão
jurídica  de  especial  relevância  para  o  desate  da  lide.  Ausentes  essas
hipóteses,  não  há  como  prosperar  irresignação  recursal.  2.  (...)  3.  O
reexame  de  matéria  já  decidida  com  a  simples  intenção  de  propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa  dos  embargos  declaratórios. 4.  Embargos  de  declaração
rejeitados.”  (STJ  –  Edcl  no  Resp  592839/RS  –  Min.  João  Otavio  de
Noronha T4 – Dj 08/03/2010)

Assim,  arremato  que,  se  a  decisão  envereda  por  interpretação
equivocada ou que contraria os argumentos da recorrente, não há se falar em omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco em acolhimento dos embargos.

Sobre o tema, o STJ decide que  “constatado que a insurgência da
embargante não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas
a interpretação que lhe foi desfavorável, é de rigor a rejeição dos aclaratórios.” (STJ -
EDcl MS 13692 – Min. Benedito Gonçalves – S1 – DJe 15/09/2009). Nesses termos, voto pela
rejeição dos embargos de declaração. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


