
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0200463-24.2013.815.2001 — 8ª Vara Cível da Capital
RELATOR: Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
EMBARGANTE:  Ediouro Duetto Editorial LTDA
ADVOGADO:  Vinícios Falcão de Oliveira OAB/RJ 201.893
EMBARGADO: Custódio de Almeida Azevedo Filho.
ADVOGADO: Wilson Furtado Roberto OAB/PB 12.189.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — ALEGAÇÃO DE
DECISÃO ULTRA PETITA — NÃO OCORRÊNCIA — APLICAÇÃO
DE SANÇÃO PREVISTA EM LEI — REJEIÇÃO. 

— Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade,
contradição ou omissão, ou ainda, para corrigir erro material, não se prestando
ao reexame do julgado e inexistindo quaisquer das hipóteses justificadoras do
expediente, impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados, 

A C O R D A M  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  rejeitar  os  Embargos  de
Declaração.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, fls. 199/201, opostos por
Ediouro  Duetto  Editorial contra  acórdão,  fls.  191/197,  que  condenou  o  promovido,  ora
embargante, em danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), acrescidos
de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira reprodução indevida da
fotografia. (Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), com correção monetária a partir da data do Acórdão e acrescidos de juros de mora de 1%
ao  mês  a  partir  da  primeira  reprodução  indevida  da  fotografia.  (Súmulas  362  e  54  do  STJ).
Determinou que divulgasse a autoria nos moldes do art.108 da Lei de Direitos Autorais.

Ademais, condenou o embargado a excluir do seu site a fotografia de autoria
do  apelante  no  prazo  de  72h  (setenta  e  duas  horas),  sob  pena  de  multa  diária  de  R$  300,00
(trezentos reais por dia) no limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Por fim, condenou, ainda, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, arbitrou em 15% (quinze por
cento), sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do NCPC).

O embargante alega que por ocasião da interposição da apelação cível o
embargado  acrescentou  pedido  não  requerido  na  peça  inicial,  qual  seja:  “publicar  na  página
principal se seu site institucional e em três jornais de grande publicação, a informação de que o



recorrente é o autor intelectual da foto em discussão”. Sendo vedada expressamente pelo art. 329
do CPC/15 a alteração do pedido após o saneamento do feito, não poderia este juízo condenar na
divulgação da autoria nos moldes do art. 108 da Lei de Direitos Autorais (fls. 199/201).

O embargado, intimado para se manifestar, apresentou contrarrazões à fl.
20.

                   É o breve relatório. VOTO

Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis  para  esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz,
de ofício ou a requerimento, devia se pronunciar, ou, ainda, para corrigir erro material, nos moldes
dos incisos I, II e III, do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

A omissão, em primeira análise, representa a parte do acórdão embargado
que, em tese, deveria ter se pronunciado sobre determinado ponto de extrema relevância para o
deslinde  da  causa  e  que,  não  obstante,  quedou-se  inerte.  Da  mesma forma,  a  contradição  que
autoriza a interposição dos embargos deve ser entendida como aquela existente entre premissas
lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre a fundamentação e a conclusão, devendo,
neste ponto, ser demonstrada de forma bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades
representam pontos sobre os quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical
e lógica) suficiente e que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no
acórdão.

Importante destacar que a omissão trazida nos embargos declaratórios não
deve prosperar, pois, o acórdão embargado ao reconhecer que houve violação aos direitos autorais
definidos em lei pelo embargante, quando utilizou obra fotográfica de autoria do embargado para
divulgação em seu site sem a devida autorização, aplicou as sanções previstas em lei. Ora, não teria
sentido este julgador reconhecer a violação ao direito autoral sem impor as penalidades legais, sob
pena de tornar sua decisão inócua.

Logo, com relação a alegação de omissão, a sustentação do insurgente, em
verdade,  visa  à  rediscussão  de  matéria  já  enfrentada  no  decisório  combatido.  À  luz  dessas
considerações,  observa-se  que  o  acórdão  hostilizado  foi  nítido  e  objetivo,  inexistindo  o  vício
declinado pelos recorrentes,  tendo referido  decisum apenas acolhido posicionamento diverso do
sustentado pela parte inconformada. 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Presidiu  o  Julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  a  Exma.  Desª.  Maria  das  Graças
Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator


