
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  (Processo  nº  0003289-
30.2015.815.2003)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE :CVC BRASIL OPERADORA e AGENCIA DE VIAGENS S/A e VIA BETH
VIAGENS e TURISMO LTDA- EPP
ADVOGADO :Gustavo Viseu (OAB/SP 117.417 )
EMBARGADO :Clio Robispierre Camargo Luconi
ADVOGADO :Wilson Furtado Roberto (OAB/PB 12.189 )

PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração. Omissão. Aclaratórios
utilizados para rediscutir os pontos já julgados. Impossibilidade. Fins de
prequestionamento.  Vício  inexistente.  Impossibilidade.  Embargos  de
declaração rejeitados.

-O recurso integrativo não é vocacionado para revisitar a questão já
exaurida pelo julgamento do recurso apelatório;

-Uma vez verificado que a embargante se resume apenas a demonstrar
inconformismo com o acórdão impugnado, revela-se inadmissível, na
via  do  recurso  de  integração,  a  modificação  do  decisum,  quando
inexistente  omissão,  contradição  e  obscuridade,  ainda  que  com  a
finalidade prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados. 

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são partes
as acima identificadas.

ACORDA a  2a Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  embargos  de  declaração  interpostos  pela  CVC BRASIL
OPERADORA e AGENCIA DE VIAGENS S/A e VIA BETH VIAGENS e TURISMO LTDA- EPP
em face do acórdão deu provimento parcial à apelação cível para excluir a condenação por
dano  material,  mantendo  apenas  o  valor  indenizatório  pelo  dano  moral  no  valor  de  R$
2.000,00 (dois mil reais).
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O  embargante  buscando  prequestionar  a  matéria,  alegou  que  o
acórdão embargado se omitiu em não mencionar fatos, que na sua ótica, ensejariam a  não
configuração do dano moral.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Deve-se rejeitar os embargos de declaração.

I – MÉRITO

No caso em apreço, apesar das embargantes sustentarem a existência
de omissão no julgado,  em verdade,  apenas apresenta inconformismo quanto ao teor do
decisum  colegiado  fundamentadamente  proferido,  tendo  a  Segunda  Câmara  Cível  deste
Tribunal decidido, à unanimidade, pelo desprovimento do apelo.

Ao contrário do que afirma as partes embargantes, o acórdão não se
mostrou omisso, mas apenas contrário às argumentações das partes embargantes. Neste
sentido, colaciona-se o seguinte excerto da decisão. 

“De início, cumpre ressaltar o que se observa no art. 11 da Lei 9.610/98,
que regula os direitos autorais, que o autor de obras intelectuais é “a
pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica: 

A Lei nº 9.610/98, em seu art. 7º, dispõe sobre a titularidade da obra: 

Art.  7º.  São  obras  intelectuais  protegidas  as  criações  do  espírito,
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (…) VII
- as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo
ao da fotografia;. 

Assim, conclui-se que as obras fotográficas constituem direitos autorais,
os quais proporcionam ao seu titular a possibilidade de extrair os efeitos
patrimoniais  decorrentes  de  obra  que  lhe  pertence,  cabendo-lhe  o
direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor dela, consoante estabelece o
art. 28 da Lei de Direitos Autorais.

Portanto, não pode a fotografia ser divulgada sem a concordância ou
prévia  autorização  do  seu  criador,  nem  tampouco  sem  que  seja
indicada a autoria correlata, como pode ser visto da redação dos arts.
29 e 79, §1º, ambos do mesmo Diploma Legal abaixo transcrito: 

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização
da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial
ou integral;. 
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Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la
à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de
retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada,
se de artes plásticas protegidas. § 1º A fotografia, quando utilizada por
terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor. 

Seguindo  adiante,  em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte,
geram o dever de indenizar. Neste sentido dispõem os artigos 186 e
927 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.

 Assim, para que se reconheça o cabimento da indenização mostra-se
necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 

Ao exame dos autos, verifico que a titularidade e a autoria da fotografia
foi  devidamente  comprovada  através  da  Certidão  de  Registro  de
Averbação junto à Fundação Biblioteca Nacional (fs.34/40) e registro no
Cartório Toscano de Brito.(fs.361/369)”

Observa-se,  assim,  que  as  embargantes  apenas  revelam  seu
inconformismo com o resultado da decisão que não lhe fora favorável, com vistas à obtenção
da modificação do decisum, o que é inadmissível na via do recurso de integração. 

Verifica-se  ainda,  que  a  pretensão  das  embargantes  flerta  com  a
rediscussão da matéria cuja análise já foi esgotada pelo julgamento do apelo, não sendo os
embargos declaratórios a via adequada para tanto. 

A propósito, eis o STJ:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  RAZÕES  QUE  NÃO
ENFRENTAM  O  FUNDAMENTO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA.  TEORIA  DA  CAUSA  MADURA.  NÃO
APLICAÇÃO.  ARTS.  515,  §  1°,  E  516,  DO  CPC/73.
IMPOSSIBILIDADE.  TESE  DO  RECURSO  ESPECIAL  QUE
DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
[...]
2.  Os  embargos  de  declaração  só  se  prestam  a  sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes
no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada
no recurso.
[...]
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4. Agravo interno a que se nega provimento1. (grifo
 nosso)

Em  verdade,  as  embargantes  se  limitam  a  requerer  o
prequestionamento da matéria, com o objetivo de alçar a discussão aos Tribunais Superiores,
sem, frise-se, apontar de forma efetiva qualquer vício no acórdão objurgado, uma vez que
apontam omissão da análise das provas juntada nos autos, o que não se verificou no caso em
comento.

Sobre o tema, inclusive quando a pretensa manifestação visa recair em
matéria constitucional, o Superior Tribunal de Justiça já pontificou ser incabível o aclaratório,
especialmente quando a controvérsia foi  dirimida de forma clara,  expressa e em acórdão
devidamente fundamentado, como é o caso dos autos. 

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente
para sanar  omissão,  obscuridade ou contradição contida no julgado.
Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser
rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A
controvérsia  -  incidência  dos  índices deflacionários  –  foi  dirimida  de
forma clara,  expressa  e  em acórdão  devidamente  fundamentado.  3.
São impróprios  os  aclaratórios  que têm por  objetivo a  discussão de
matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição  futura  de  recurso  extraordinário.  (...)  5.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  (STJ  -  EDcl  no  AgRg no  REsp:  1356879  RS
2012/0255532-9,  Relator:  Ministro  CASTRO  MEIRA,  Data  de
Julgamento: 02/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 09/04/2013). 

Nesse cenário, vislumbro que não há qualquer omissão, obscuridade
ou contradição no julgado, não sendo cabíveis, portanto, os embargos de declaração.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado na decisão atacada, não
há  como  ser  acolhidos  os  presentes  embargos,  ainda  que  com  finalidade  de
prequestionamento.

II – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto.

João Pessoa, 27 de abril de 2018

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

1(AgInt nos EDcl no REsp 1117523/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
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