
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração nº 0121456-17.2012.815.2001
Origem : 11ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Embargante : CMMC Internacional Time Sharing Apart Hoteis Ltda
Advogados  : Flávio Ricardo Dias - OAB/RJ nº 75.172 e Antônio Fialho de Almeida

Neto – OAB/PB nº 9.284
Embargado : Edgley Rocha Delgado
Advogado : Wilson Furtado Roberto - OAB/PB nº 12.189

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  VÍCIOS
NÃO  CARACTERIZADOS.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA.  AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. 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,  pelo  que,  não
existindo quaisquer  das  hipóteses  justificadoras  do
expediente, impõe-se a sua rejeição.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível  do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  os  embargos  de
declaração.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO, fl.
305, opostos por  CMMC Internacional Time Sharing Apart Hoteis Ltda contra o
acórdão de fls.  290/303,  que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e proveu
parcialmente  o  apelo  interposto  pelo  autor,  consignando  os  seguintes  termos  no
excerto dispositivo:

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA,  NO  MÉRITO,  DOU
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO  para:  1)
condenar a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de dano moral, com correção
monetária  pelo IPC-A, a contar  desta  data,  e  juros
moratórios  de  1%  ao  mês,  incidentes  a  partir  do
evento danoso; 2) obrigar a promovida a abster-se de
utilizar a obra contrafeita, sob pena de multa diária,
que ora arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o
limite de  R$ 2.000,00 (dois mil  reais);  3) realizar a
publicação  da  obra,  objeto  do litígio,  em jornal  de
grande  circulação,  por  três  vezes  consecutivas,
indicando o apelante, como autor da foto, na forma
disposta no art. 108, da LDA.

Em suas razões, a recorrente alega a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer consistente na publicação da fotografia objeto
do litígio em jornal de grande circulação, ao fundamento de que referida obra não se
encontra  mais  disponível  no  seu  sítio  eletrônico,  e  sustenta,  a  um  só  tempo,  a
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necessidade  de  ser  disponibilizada,  para  fins  de  cumprimento  da  determinação
judicial, a fotografia em questão.

Contrarrazões,  fl.  314,  postulando  a  rejeição  dos
embargos declaratórios e a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, é oportuno esclarecer que, nos moldes dos
incisos  I,  II  e  III,  do  art.  1.022,  do  Código  de  Processo  Civil,  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.

A  contradição  e  a  obscuridade  relacionam-se  a
questões que foram apreciadas pelo julgador, ao passo que a omissão, a aspectos não
explorados por aquele. Isto implica dizer que, em havendo omissão, o provimento
judicial  pode  vir  a  ser  alterado,  quantitativa  ou  qualitativamente,  por  um
pronunciamento  complementar;  enquanto  que,  em ocorrendo  os  demais  vícios,  a
mesma decisão deverá ser explicitada.

Na hipótese vertente, em que pese a argumentação
da insurgente, não se vislumbra quaisquer dos vícios justificadores dos aclaratórios,
tendo  em  vista  a  questão  referente  à  possibilidade  ou  não  de  cumprimento  da
obrigação  de  fazer  estipulada  no  acórdão,  consistente  na  publicação  da  obra
contrafeita em jornal de grande circulação, não configurar omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco erro material.

Diante  dessas  considerações,  inexistindo  os  vícios
justificadores dos embargos declaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Por  fim,  em  razão  de  não  observar  nenhuma  das
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hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil, não merece guarida a
pretensão de condenação do insurgente por litigância de má-fé.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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