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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  E  ERRO  MATERIAL  APONTADOS.
RECONHECIMENTO  APENAS  EM  PARTE.  EXISTÊNCIA
DE  OMISSÕES  NO  ACÓRDÃO.  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  QUANTO  À  IMPUGNAÇÃO  À
GRATUIDADE  DA  JUSTIÇA  E  QUANTO  À
SUCUMBÊNCIA  DE  PARTE  MÍNIMA  DO  PEDIDO.
NECESSIDADE  DE  INTEGRAÇÃO  DO  JULGADO.
REJEIÇÃO  DOS  DEMAIS  VÍCIOS  ALEGADOS.
ACOLHIMENTO  PARCIAL  DOS  ACLARATÓRIOS,
PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 

- Restando configurado apenas um dos vícios alegados pelo
recorrente,  necessário  o  acolhimento  parcial  dos  embargos
para  suprimir  omissões  existentes  no  acórdão.  Descabe,
todavia, o efeito infringente  a espécie, quando as omissões
são sanadas sem alteração substancial do julgado.

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,  acolher  parcialmente  os
embargos,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a  súmula  de
julgamento de fl. 266.



RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por  Febrafite –
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais contra acórdão
que deu provimento parcial ao apelo interposto por Reginaldo Guedes Marinho, ora
embargado, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré,
ora embargante ao pagamento, em favor do autor, embargado, de indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00, por utilização de fotografia sem autorização e,
bem assim, à publicação, por três vezes consecutivas, da autoria da obra em jornal de
grande circulação e, igualmente, a retirada da mesma do sítio eletrônico pertencente
a ré e abstenção da utilização da foto do autor/apelante em novas publicações, ambas
obrigações de fazer sujeitas a pena de multa-diária.

Irresignada  com  o  provimento  in  questo,  a  empresa  ré  opôs
recurso de integração, alegando a omissão pela ausência de manifestação acerca da
impugnação à gratuidade da justiça e sobre o requerimento de exame pericial; erro
quanto a premissa de julgamento e contradição quanto as obrigações de cada uma
das  partes  na  sucumbência,  com  seus  respectivos  valores,  considerando-se  o
provimento parcial ao apelo.

Requer  sejam  sanados  os  vícios,  com  manifestação  expressa
sobre as questões suscitadas, concedendo-se efeito infringente aos aclaratórios.

Contrarrazões  às  fls.  262/263,  pelo  desprovimento  dos
embargos.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Examinando  as  alegações  da  embargante,  penso  que  o
inconformismo merece acolhida, mas apenas em parte, vez que se destina a suprir
omissões na decisão atacada. 

Com efeito, embora a recorrente alegue haver vários vícios na
decisão recorrida, apenas verifica-se a existência de omissões no julgado, referentes
ao exame da impugnação à gratuidade e quanto a sucumbência de parte mínima do
pedido, todavia, sem aplicação de efeitos infringentes.

Em verdade o acórdão embargado não se manifestou acerca da
impugnação à gratuidade da justiça suscitada nas contrarrazões. 

Contudo,  tal  fato  decorreu  em  face  da  diferenciada  técnica
redacional utilizada na peça contra-recursal, ora abordando matéria preliminar, ora
matéria de mérito, sem a observância da adequada separação capitular das questões



preliminares. Tal o é que o tema não foi suscitado no início da petição, no campo
apropriado às preliminares  contra-recursais,  mas sim consignado no item 2.9 das
contrarrazões  de  apelação,  praticamente  ao  final  daquela  peça,  em  capítulo
imediatamente anterior ao dos pedidos (fls. 211/213). 

Entretanto,  a  apreciação que ora se efetiva,  em nada altera  o
julgamento atacado, consoante já dito e como se verá adiante.

Pois bem. A embargante discorreu nas contrarrazões ao apelo
que o apelante, ora embargado, não mais necessita dos benefícios da gratuidade da
justiça,  requerendo a sua revogação, sob o argumento de que com o valor de R$
2.000,00 por fotografia o apelante poderá auferir renda mensal de R$ 16.000,00, caso
faça duas fotografias por semana e, ainda, que o apelante exerce 03 (três) atividades
profissionais, consoante sua página no facebook.

É  cediço,  deveras,  que  o  benefício  da  gratuidade  pode  ser
impugnado  a  qualquer  tempo,  inclusive  em  contrarrazões  ao  recurso,  como
atualmente previsto no art. 1001 do NCPC.

Ocorre  que  o  pedido  de  justiça  gratuita  foi  formulado  na
exordial, acompanhado de declaração de hipossuficiência à fl. 19, tendo o juízo de
piso  o  deferido  o  pleito  desde  o  início  do  processo,  por  ocasião  do  despacho
inaugural e da determinação de citação da parte demandada, em janeiro de 2013 (fl.
40), ainda sob o auspício do CPC/73.

Logo, deveria a parte adversa, ao ser citada, apresentar naquela
oportunidade,  o  competente  “Incidente  de  Impugnação  à  justiça  Gratuita”,  a  ser
processado em autos apartados e apensados ao principal.

Assim, o embargante não pode agora querer se valer das novas
regras do CPC/15 para impugnar a justiça gratuita em suas contrarrazões ao recurso
de apelação, em total confronto com o que determina o art.  142 do Novel Codex,
notadamente  porque  desde  aquela  época  já  se  sabia  que  o  valor  cobrado  por
fotografia variava entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, pelo que se extrai, também, da peça
vestibular.

Ademais,  o  autor/apelante/embargado  possui  em seu favor  a
presunção de veracidade da afirmação de insuficiência  de recursos  deduzida nos
autos, que não pode ser elidida por simples alegação da parte adversa, mormente
1 Art. 100.   Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de
recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no
prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único.  Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública
estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.
2 Art. 14.  A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,  respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 



quando  esta  se  revela  mera  suposição,  sem  qualquer  comprovação  a  respeito,
ressaltando-se que nem mesmo as parcas informações compartilhadas em perfil de
rede social,  têm o condão de rechaçar,  isoladamente,  a mencionada presunção no
presente caso.

Desse  modo,  senão  quando  por  razões  supervenientes  a
situação econômico-financeira, não é possível a parte demandada, com base naquela
realidade – e, registro, nada de novo se produziu no decorrer do processo no sentido
de que a situação financeira da parte autora teria se alterado -, querer rediscutir o
que, no tempo, ficou precluso.

É caso, portanto, de se reconhecer a preclusão temporal, tendo
em vista que a preliminar ora invocada em contrarrazões  não apresenta  nada de
novo  em  relação  à  situação  observada  por  ocasião  da  decisão  que  deferiu  a
gratuidade.

 Sendo assim, rejeito a preliminar de impugnação a gratuidade
da justiça levantada. 

De  mais  a  mais,  com  relação  à  sucumbência,  diante  do
provimento  parcial  dado  ao  apelo  restou  consignar  que,  no  caso  vertente,  dos
pedidos  declinados  pela  parte  autora,  apenas  os  danos  materiais  não  foram
atendidos,  atraindo,  portanto,  a  regra  disposta  no  art.  86,  parágrafo  único3,  do
Código de Processo Civil.  

Posto  isso,  não  sendo  o  caso  de  se  aplicar  a  sucumbência
recíproca,  não  há  contradição  a  ser  sanada,  mas  omissão,  para  que  conste
expressamente a incidência da regra acima citada, diante da sucumbência de parte
mínima do pedido, o que também não altera, in casu, o julgado.

De  outro  giro,  com  relação  aos  demais  vícios  suscitados,
entendo que a parte embargante, pretende, em verdade, a rediscussão da matéria e
novo julgamento ao feito posto em exame, o que se mostra inviável pela estreita via
dos embargos de declaração.

Nessa esteira, não se verifica, portanto, o vício apontado quanto
ao exame pericial, consoante alegado. 

Isso porque no curso do processo o próprio embargante entra
em contradição quando disserta sobre o tema, na maioria das vezes limitando-se a
mencionar  sobre  a  possível  necessidade  de  realização  de  perícia,  repetindo,  no
entanto, que é possível averiguar, “a olho nu”, acerca da fotografia tratada nos autos

3 Art. 86.  Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 
Parágrafo único.  Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários. 



(fls. 61 e 63) e que, “persistindo dúvida o exame pericial porá fim à mesma” (fl. 70)
ainda,  que  “Porém,  a  realização  de  eventual  perícia  deverá  ser  promovida  pelo
requerente  (...)”(fl.  71).  Inclusive,  nos  próprios  embargos  argumenta  que  “ser
impossível a olho nu certificar que a fotografia objeto do litígio e que consta do site
da apela seja de autoria do apelante” (fl. 251).

Não bastasse isso, além de não haver dúvidas quanto a autoria
da fotografia, posto que foram consideradas suficientes para o deslinde da questão as
provas que já constam dos autos, não há qualquer indicativo da utilidade da prova
técnica, revelando-se meramente protelatória.

Assim,  infrutíferas  as  tentativas de  invalidação  da  certidão
cartorária comprobatória da autoria da fotografia e,  bem assim, da capa do livro,
produzido pelo autor,  que demonstra que a referida imagem foi,  de fato,  por ele
produzida.

Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de exame
pericial, pois, in specie, é possível se aferir icto oculi, como bem apontou o embargante
durante o trâmite processual, que a fotografia utilizada em seu site (fl. 37) é a mesma
reclamada pelo fotógrafo requerente, cuja autoria resta plenamente confirmada pelo
escorço probatório, notadamente quando comparada com a fotografia publicada no
Blog do autor, com indicação da autoria (fl.  24), com aquela impressa na capa do
livro  “Retratos  de  João  Pessoa”,  produzido  pelo  autor,  apresentado  suas  obras
fotográficas (fl. 27),  com a registrada em Cartório (fl. 130) e, ainda, com o arquivo
constante da mídia digital anexada à fl. 145 dos autos.

Ademais, a aplicação da Teoria da Causa Madura ao caso sob
disceptação,  trata-se de  decorrência  lógica  da  prescindibilidade  da  aludida  prova
técnica em face dos documentos constantes dos autos.

Nada  obstante,  "não  configura  cerceamento  de  defesa  o
julgamento da causa,  sem a produção de prova pericial,  quando o Tribunal  de
origem entender  substancialmente  instruído  o feito,  declarando a  existência  de
provas suficientes para seu convencimento."4  

Dessa forma, não há como acatar a referida omissão.

Para  além,  também  não  merece  amparo  a  alegação  de  erro
quanto a premissa de julgamento.

Ora,  o próprio embargante, no curso da demanda, afirma que o
“cerne da lide é a alegação de violação a direitos autorais pelo suposto uso indevido
de fotografia” (fl.  185,  item 1 – BREVE RELATO  DOS  FATOS).   Repise-se,  por
oportuno, que o embargante sempre afirmou ser possível realizar constatações sobre

4 AgRg no AREsp 95.894/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 02/05/2012



a  mesma a  olho  nu,  embora  neste  momento  processual  queira  dizer  o  contrário
porque a decisão lhe foi desfavorável, afirmando que o ponto central da lide reside
no fato de se comprovar a de forma inequívoca a autoria da fotografia utilizada no
site da apelada.

Acrescente-se  que  restou  exaustivamente  demonstrado  pelas
provas carreadas aos autos que a fotografia em tela é de autoria do promovente, não
havendo qualquer dúvida a respeito, motivo pelo qual, inclusive, consoante já dito,
não foi determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para dilação probatória,
posto  que  desnecessário  na  hipótese  vertente,  sendo  aplicada  a  Teoria  da  Causa
Madura e o consequente julgamento por essa instância.

Ressalte-se,  por  fim,  que  "o  julgador  não  está  obrigado  a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas  as  questões  capazes  de  infirmar  (enfraquecer)  a  conclusão  adotada  na
decisão  recorrida.  Assim,  mesmo  após  a  vigência  do  CPC/2015,  não  cabem
embargos  de  declaração  contra  a  decisão  que  não  se  pronunciou  sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." 5

Assim,  restando  configurado  apenas  um dos  vícios  alegados
pelo  recorrente,  necessário  o  acolhimento  parcial  dos  aclaratórios  para  suprimir
omissões  existentes  no  acórdão.  Descabe,  todavia,  o  efeito  infringente  a  espécie,
quando as omissões são sanadas sem alteração substancial do julgado.

Expostas tais considerações,  acolho parcialmente os presentes
embargos de declaração, apenas para sanar omissões no acórdão recorrido, fazendo
integrar ao mesmo a rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça
e a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, relativamente ao promovido,
diante da sucumbência de parte mínima do pedido da parte autora, porém, sem
conferir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, acolher  parcialmente  os
embargos, 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.

5 STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 
8/6/2016 (Info 585)



Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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