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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SEXTA CÂMARA CÍVEL  
 

Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0467113-

10.2014.8.19.0001 

Embargante: MULTIFRANQUEADORA LTDA. 

 

RELATORA: DESEMBARGADORA TERESA DE ANDRADE 

 

ACÓRDÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE 

APONTADA. MATÉRIA ENFRENTADA 

INTEGRALMENTE. EFEITOS MERAMENTE 

INFRINGNETES. Não havendo no acórdão qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição, não há o que 

declarar. A matéria foi apreciada nos exatos termos em 

que a questão foi posta ao debate, não sendo obrigatória 

a menção a todos os dispositivos legais citados pelo 

recorrente. Precedentes. Efeitos meramente infringentes. 

Inadmissibilidade. Precedentes dos STJ. Rejeição dos 

embargos de declaração.  

 

 

Vistos e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da 

Apelação Cível nº 0467113-10.2014.8.19.0001, em que é Embargante o 

MULTIFRANQUEADORA LTDA.. 

Acordam os Desembargadores que compõe a Sexta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça, por unanimidade de seus votos, em conhecer e rejeitar os 

Embargos de Declaração. 
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RELATÓRIO 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão 

(indexador 000892) que deu parcial provimento ao recurso de apelação 

interposto por QUEREMOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, ora Embargada, para 

condenar a Embargante, MULTIFRANQUEADORA LTDA. juntamente com a 

outra Ré, GRENDENE S/A, para condená-las solidariamente ao pagamento de 

R$ 30.000,00 a título de danos materiais, além de indenização a título de danos 

morais no patamar de R$ 90.000,00, frente à conduta anticoncorrencial 

praticada.  

Em suas razões de recurso (indexador 000931), a Embargante impugna 

os critérios adotados para a fixação dos danos materiais e morais. Alega que, 

embora fixado em 90.000,00, o dano material não foi devidamente comprovado 

e, ainda que fosse possível mensurá-lo, o patamar máximo que a indenização 

poderia alcançar seria R$ 40.000,00. Aduz que também a indenização por 

danos morais foi desproporcionalmente arbitrada. Requer sejam acolhidos os 

embargos.  

Manifestação do Embargado no indexador 000955 

É o relatório. Passo ao voto. 

VOTO 

Conheço dos embargos, porém, apesar da irresignação da Embargante, 

entendo que não lhe assiste razão. 

Todas as questões relevantes para a solução da causa foram 

devidamente enfrentadas, não tendo sido apontado qualquer dos vícios que 

justifiquem o cabimento dos embargos de declaração. 
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Nesse sentido, cumpre esclarecer que a posição adotada pela Câmara 

foi devidamente fundamentada e teve como esteio ao Lei de Propriedade 

Industrial (lei nº 9.279/96), que confere os parâmetros necessários à aferição 

dos danos correspondentes aos lucros cessantes. Ademais, a indenização foi 

reduzida equitativamente, diferentemente do alegado pela Embargante. 

Diga-se o mesmo a respeito da indenização pelos danos morais 

arbitrada, que seguiram os critérios adotados pacificamente pela doutrina e 

pela jurisprudência. 

Na verdade, longe de se pretender aclarar qualquer omissão, esclarecer 

qualquer obscuridade ou contradição, o que se busca é a modificação do 

julgado a partir do reexame da matéria já apreciada pela ótica que a 

Embargante crê mais correta. Em suma, a pretensão é de emprestar efeitos 

infringentes aos embargos, porém fora dos casos admitidos. 

Nesse diapasão, é remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de 

rejeitar os embargos de declaração em hipóteses semelhantes a do caso em 

tela:  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO POSITIVO 
DE COMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS 
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E 
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INVIABILIDADE. 
PRECEDENTES.- A atribuição de efeitos modificativos aos 
embargos declaratórios é possível apenas em situações 
excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou 
obscuridade, a alteração da decisão surja como 
conseqüência lógica e necessária.- Não há previsão no art. 
535 do CPC, quer para reabertura do debate, quer para 
análise de questões não abordadas nos acórdãos 
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de 
declaração no mero inconformismo da parte. - A ausência 
de nomeação de depositário no auto de penhora constitui mera 
irregularidade formal, incapaz de conduzir à nulidade do 
processo, por contrastar com o princípio da instrumentalidade 
das formas. - Os embargos declaratórios, mesmo manejados 
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com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a 
decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que 
autorizariam a sua interposição. - Não é admissível a oposição 
de embargos de declaração com a finalidade de 
prequestionamento de dispositivos constitucionais, como meio 
transverso de forçar a abertura da via extraordinária. - É 
pacífica a jurisprudência do STF no sentido de não tolerar, em 
recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se 
de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de 
normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à 
Constituição Federal. Embargos de declaração rejeitados. 
(EDcl no AgRg no CC 88.620/MG, Rel. Ministra  NANCY 
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.08.2008, DJe 
01.09.2008) (grifo acrescido) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.  
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. 
DESCABIMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. 
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA A CORREÇÃO DO ERRO 
MATERIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO. Não ocorrentes as 
hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco omissão 
manifesta no julgado recorrido, não merecem acolhida os 
embargos que se apresentam com nítido caráter 
infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já 
devidamente decidida. Embargos de declaração acolhidos 
para o fim de corrigir erro material verificado, sem lhe conferir, 
contudo, qualquer efeito modificativo. (EDcl no REsp 
858.479/SP, Rel. Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 26.08.2008, DJe 08.09.2008) (grifo 
acrescido) 

Destaco, por fim, que a via dos embargos de declaração não tem o 

condão de reabrir a discussão sobre matéria já decidida, mesmo que a pretexto 

de integrar a decisão atacada.  

Ante e exposto conhece-se dos Embargos de Declaração para 

REJEITÁ-LOS, mantendo-se a decisão tal como prolatada. 

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2018 

 

TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES 

DESEMBARGADORA RELATORA 
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