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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  E CONTRADIÇÃO  NO  JULGADO.
INOCORRÊNCIA DOS  VÍCIOS.   MATÉRIA POSTA SOB
JULGAMENTO  APRECIADA.  PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. 

Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos
contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no
artigo  1.022  do  CPC/2015,  exigindo-se,  para  seu
acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais
de cabimento.

Os embargos de declaração prestam-se para aperfeiçoar a
decisão judicial eivada de obscuridade, contradição interna
ou  omissão,  não  sendo  possível  a  mera  rediscussão  da
matéria já apreciada. 

Para  ter-se  como  contraditório  o  julgado,  deve  haver
incompatibilidade  entre  as  suas  ideias,  as  quais  se
apresentam inconciliáveis entre si.

Consideram-se incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o
embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados,  caso  o  tribunal  superior  considere  existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  pela  CVC
Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e outra em face do acórdão de
fls.  573/579,  que  deu  provimento  parcial  ao  recurso  de  apelação  para
determinar que o montante devido a título de danos materiais seja apurado
mediante liquidação de sentença, afastando, por conseguinte, o valor arbitrado
na sentença, e reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios,
para  15%;  bem ainda  dar  parcial  provimento  ao  recurso  adesivo  a  fim de
majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, os quais
foram  fixados  em  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  acrescidos  de  juros  e
correção monetária.

Aduz  ser  o  acórdão  extra  petita,  incidindo  em  omissão  e
contradição, “isso porque ao acertadamente afastar o valor arbitrado a título de
danos materiais, entendeu por determinar que o montante devido pelos danos
materiais seja apurado mediante liquidação de sentença”.

Afirma  que  a  condenação  da  embargante  foi  arbitrada  sem
levar em consideração o disposto no art. 45, II, da Lei nº. 9.610/98, tendo o
julgado ainda negado vigência aos artigos 186 e 944 do Código Civil.

Segue narrando que “o registro feito em cartório nada prova a
titularidade  da  autoria  das  fotos,  já  que  qualquer  um  pode  registrar  a
propriedade  de  uma  fotografia  digital”,  pois  “quando  da  disponibilização  da
fotografia, o embargado não havia solicitado o seu registro perante a biblioteca
nacional”,  eis que somente fora solicitado em fevereiro de 2015, ou seja, em
data posterior à aludida contrafação.

Diz ter sido a decisão, igualmente, omissa, na medida em que
deixou “de mencionar o fato de que a fotografia objeto da ação foi fortemente
disseminada na internet pelo próprio embargado, possibilitando, com isso, a
publicidade , acessibilidade, reprodução e compartilhamento da fotografia ao
público em geral”.

Salienta que outro ponto que merece ser objeto de análise é
fato de a fotografia ter sido produzida no ano de 2007 e apenas em fevereiro de
2015  ter  o  embargado  solicitado  o  seu  registro,  após  estar  espalhada  por
centenas de sites.

Assevera que “apesar de a embargante ter sido condenada ao
pagamento  de  supostos  danos  morais,  não  restou  provado  nos  autos  em
nenhum momento, qualquer ação ou omissão sua que pudesse caracterizar a
violação  de  direito  do  embargado,  uma  vez  que  restou  devidamente
comprovado que a embargante não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar
a indenização pretendida”.

Pugnou, ao final, pelo prequestionamento da matéria ventilada,

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
2



Embargos de Declaração nº 0010128-14.2014.815.2001

notadamente quanto aos dispositivos legais referidos na petição de embargos.

Intimada,  a  embargada  não  apresentou resposta  (certidão fl.
607).

VOTO

Destaco que os Embargos de Declaração somente são cabíveis

quando o Acórdão for  eivado de obscuridade,  contradição,  erro material  ou

omissão, a teor do art. 1.022 do CPC/2015:

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.

Art. 489. […] 

§  1o  Não  se  considera  fundamentada  qualquer  decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento.

Passando  à apreciação da matéria apontada, não verifico razão
para seu acolhimento, exatamente por não vislumbrar nenhuma das hipóteses
previstas no referido artigo 1.022 do CPC/2015.

Como omissão,  diz  a  embargante  que  o  acórdão “deixou  de
mencionar o fato de que a fotografia objeto da ação foi fortemente disseminada
na internet  pelo próprio  embargado,  possibilitando,  com isso,  a  publicidade,
acessibilidade,  reprodução  e  compartilhamento  da  fotografia  ao  público  em
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geral”.

Sem razão. No acórdão  foi  manifesto  no sentido de que “resta
comprovada a  titularidade da obra  fotográfica,  notadamente  porque o  autor
trouxe certidões dos cartórios de registro de documentos (fls. 55 a 69) através
das quais consta o registro das fotografias elencadas junto aos documentos
trazidos com a exordial  como sendo de sua autoria”.  “Ainda que a imagem
estivesse disponível em acesso ao Google, é prática notória dessa ferramenta
de busca indicar a origem da imagem. Contudo, nada foi trazido pela ré nesse
sentido,  pelo  que  não  se  sustentam  meras  alegações  de  ausência  de
exclusividade ou má-fé”.

Pode-se concluir, claramente, que o julgado alcançou a tese de
que as fotos constam em vários sites, o que não retira o direito do autor. A
exploração da foto era devida, desde que respeitasse a sua autoria,  o que
inocorreu na espécie.

Com  efeito,  ainda  que  tenha  sido  fortemente  disseminada  na
internet pelo próprio embargado e que o registro da imagem fotografada só
tenha sido realizado anos depois, é cediço que a reprodução de fotografia, sem
a  autorização  do  responsável  pela  confecção,  em sítio  na  internet,  viola  o
direito  à  imagem,  circunstância  apta  a  ensejar  lesão  ao  patrimônio,  sendo
desnecessária,  nesse  caso,  a  prova  efetiva  do  prejuízo,  porquanto
caracterizado o dano in re ipsa. 

Noutro  ponto,  embora alegue o embargante  ser  contraditória  a
decisão monocrática,  vale  lembrar  que,  para  existir  contradição no  julgado,
deve haver  incompatibilidade entre as suas ideias, as quais se apresentam
inconciliáveis entre si, o que não ocorreu na espécie.

Alega  a  embargante  ser  contraditório  e  omisso  o  acórdão
porquanto não obstante tenha afastado “o valor arbitrado a título de danos
materiais,  entendeu  por  determinar  que  o  montante  devido  pelos  danos
materiais  seja  apurado  mediante  liquidação  de  sentença”,  apresentando-se
ainda  extra petita à míngua de requerimento do embargado nesse sentido.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de
que, em casos como o presente, a indenização pelos danos materiais deve
orientar-se pela regra prevista no artigo 944  do Código Civil, bem como pelo
valor usualmente recebido pelo autor da fotografia por sua comercialização,
senão vejamos: 

RECURSO  ESPECIAL  -  DIREITOS  AUTORAIS  -
FOTOGRAFIAS - PROTEÇÃO LEGAL - PUBLICAÇÃO SEM
AUTORIZAÇÃO  -  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  DO
PERIÓDICO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 103, DA LEI
9.610/98 - DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - CRITÉRIO
OBJETIVO - ARTIGO 944, DO CÓDIGO CIVIL - EXTENSÃO
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DO DANO MATERIAL - VALOR USUALMENTE RECEBIDO
PELO  AUTOR  DA  OBRA  ARTÍSTICA  -  DIVERGÊNCIA
JUR1SPRUDENCIAL AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 - O Superior Tribunal
de  Justiça não se presta à análise de matéria constitucional,
cabendo-lhe,  somente,  o  exame  de  questões
infraconstitucionais,  conforme determina o art.  105,  III,  da
Constituição Federal.  II  -  A proteção dos direitos  autorais
sobre  fotografias  .está  expressamente  assegurada,  nos
termos do inciso VII do art. 7 da Lei 9.610/98. III - A exegese
do art.  103,  da Lei  9.610/98 é clara no sentido de que o
eventual  ressarcimento  pela  publicação  indevida  deve
ocorrer  tendo  como  parâmetro  o  número  de  exemplares
efetivamente  vendidos.  Ausência,  na  hipótese,  em  que  a
divulgação ocorreu de forma graciosa. IV - Nesses casos, a
indenização  pelos  danos  materiais  orienta-se  pela  regra
concernente ao art. 944 do Código Civil, bem como o valor
usualmente  recebido,  pelo  autor  da  obra  artística,  pela
comercialização  de  suas  fotografias.  V  -  Impõe-se
reconhecer que não se admite recurso especial pela alínea
"c" quando ausente a demonstração,  pelo recorrente,  das
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados. VI -
Recurso especial improvido.1 

Atente-se  que,  na fundamentação,  o  Ministro  Massami  Uyeda
esclareceu (negritei): 

"[...]  Veja-se,  dessa  forma,  que  os  danos  materiais
correspondem  ao  prejuízo  patrimonialmente  aferível
experimentado pela vítima,  isto é,  o que ela efetivamente
perdeu e razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do que
dispõe o art. 402 do Código Civil.  Portanto, na verdade, é
irretorquível a conclusão do egrégio Tribunal de origem
ao determinar que a indenização, pelos danos materiais,
deve seguir a regra concernente ao art. 944 do Código
Civil, que preconiza, in verbis: "Art. 944. A indenização
mede-se pela extensão do dano". Nesse contexto, o v.
acórdão  recorrido  acrescentou,  ainda,  de  forma
prudente, que, para cálculo do dano, na oportunidade da
liquidação, deve-se levar em conta "(...)  o valor  que o
Autor usualmente recebe pela comercialização de suas
fotografias,  à  mingua  de  outros  parâmetros  existente
nos autos" (fl. 385 e-STJ) [...]" 

Sem razão, portanto, a tese levantada pela embargante.

Por fim, aponta “violação artigo 45, II da Lei 9.610/1998, ao artigo
5º, LV da Constituição Federal e aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil”.

Ocorre que tal posicionamento adotado por meio de Embargos de

1  REsp 1158390/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 07/02/2012.
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Declaração é prática inaceitável, exatamente por desvirtuar os fins a que  ele
se prestam.

A discussão a respeito de aplicabilidade correta ou não de norma,
é tema que refoge aos Embargos de Declaração, por constituir nítido intuito de
rediscutir2 a  causa,  notadamente  porque  não  declinou  nenhum fundamento
plausível3 para alterar o cenário processual.

Aliás,  ao  contrário  das assertivas  recursais,  a  decisão atacada
apreciou a tônica processual de forma exauriente e, diante da ausência de eiva
ou ponto que deva se pronunciar,  outro caminho não há,  senão rejeitar  os
embargos. 

Ainda  que  assim  não  fosse,  por  exclusão,  resta claro  o  não
cabimento da hipótese prevista no  art. 45, II,  da Lei  nº 9.610/98, eis que  a
ré/embargante deixou  de  provar  que  adquirira direito  de  reproduzir  a
menionada fotografia ou mesmo que diligenciou no sentido de saber se a obra
estava sob proteção, prova que lhe incumbia, nos termos do então vigente art.
333, II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, mesmo que o propósito seja o de prequestionar a
matéria para viabilizar a interposição de recurso para as instâncias superiores,
é pertinente esclarecer que reza o art. 1.025 do CPC/2015: 

Art.  1.025.  Consideram-se  incluídos  no  acórdão  os
elementos  que  o  embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-
questionamento,  ainda  que  os  embargos  de  declaração
sejam  inadmitidos  ou  rejeitados,  caso  o  tribunal  superior
considere  existentes  erro,  omissão,  contradição  ou
obscuridade. 

Portanto,  em  face  da  dicção  do  citado  preceptivo,  a  mera

2EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  REQUISITOS
DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.  Depreende-se do artigo 1.022,  e seus incisos,  do novo Código de Processo Civil  que os embargos de
declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre o  qual  deveria  ter  se  pronunciado o  julgador,  ou  até  mesmo  as  condutas  descritas  no  artigo  489,
parágrafo  1º,  que  configurariam a  carência  de  fundamentação válida.  Não se  prestam os  aclaratórios  ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa
pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022
do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 874.797/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)
3 […] 2. São incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão e contradição no aresto recorrido.3. Tribunal não
é órgão de consulta, não lhe competindo responder a questionamentos efetuados pela parte embargante que deixa de
apontar, nas razões dos embargos declaratórios, a real existência de omissão, obscuridade ou contradição no corpo de
acórdão embargado, centrando seus argumentos no inconformismo com o resultado do julgamento.[...] (EDcl no REsp
1391526/AM,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/09/2015,  DJe
22/09/2015)

[…] "não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que
não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (…)”  STJ - EDclREsp 739⁄RJ,
Relator Ministro Athos Carneiro, in DJ 12⁄11⁄90.
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interposição de embargos declaração é o suficiente para prequestionar matéria,
ainda que o recurso seja rejeitado. O “Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direito das omissões
apontadas pelo  órgão  responsável  por  julgar  o  recurso  extraordinário  ou  o
recurso  especial  que  os  embargos  declaratórios  visam  a  preparar,  quanto
opostos  de  decisões  dos  Tribunais  Regionais  Federais  e  dos  Tribunais  de
Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas,  a  demonstração das omissões indevidamente omitidas deve ser
destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou no recurso especial”.
(Marinoni,  Luiz  G.,  Arenhart,  Sérgio  C,  e  Mitidiero,  D.  (2016).  Código  de
Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 1.086).

Ou seja, a simples oposição dos embargos supre o requisito do
prequestionamento para fins de recursos especial e extraordinário4. 

Ademais,  na  espécie,  os  citados  preceptivos  com  intuito  de
prequestionamento foram debatidos ao longo da decisão.

Ao  mais,  o  Pretório  Excelso  decidiu:  “o  prequestionamento
prescinde da referência, no acórdão proferido, a número de artigos, parágrafos,
incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador
haja adotado entendimento explícito a respeito."(STF - RE nº 170.204 - SP, rel.
Min.  Março  Aurélio,  in  RTJ  173/239-240).  Na  espécie,  houve  expresso
pronunciamento aos dispositivos que pretende prequestionar.

Vale lembrar, por derradeiro, que fundamentando o “decisum” de
forma clara e suficiente, não está o magistrado obrigado a se pronunciar sobre
todas as teses e dispositivos legais suscitados pelo recorrente. 

Sobre o tema, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que “o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte,  desde  que  os  fundamentos  utilizados  tenham  sido  suficientes  para
embasar a decisão”.

Conclui-se,  portanto,  que  pretende  o  embargante  rediscutir  o
julgado.  No  entanto,  nesta  seara  dos  embargos  de  declaração,  não  há
oportunidade  para  repisar-se  questões  já  analisadas  no  mérito  do  acórdão
embargado.

São ensinamentos do STJ: 

É  incabível,  nos  declaratórios,  rever  a  decisão  anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse

4[…] 1.   Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado ou corrigir erro material.2.   […] 4.  Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se
prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou
rejeitados. 5.   Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1293990/RN,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016)
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caso,  há alteração substancial  do julgado,  o  que foge ao
disposto no art.  535 e  incisos  do CPC.  Recurso especial
conhecido em parte e assim provido.[RSTJ 30/412] 

Assim,  não merecem acolhimento  os embargos de declaração
opostos, eis que ausente qualquer vício passível de correção, não havendo
espaço para reanálise da controvérsia já decidida. 

Firme em tais considerações, com fulcro no art.  1.024, §2º,  do
CPC/2015, REJEITO os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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