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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO 
APELATÓRIO.   DECISÃO COLEGIADA.  OMISSÃO. 
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA. 
REDISCUSSÃO  DA MATÉRIA  APRECIADA.  NOVO 
JULGAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISUM  QUE 
SEGUIU ESTRITAMENTE O ENTENDIMENTO DESE 
TRIBUNAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

- É de se rejeitar os embargos de declaração que visam 
rediscutir  a  matéria  julgada,  ou  quando  inexiste 
qualquer eiva de omissão, obscuridade ou contradição.
                            
-  Não  se  afigura  necessário  o  prequestionamento 
explícito  para  fins  de  interposição  de  futuras 
irresignações  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  e/ou  Supremo  Tribunal  Federal,  segundo 
entendimento  jurisprudencial  basta  que  a  matéria 
aduzida  no  recurso  especial  tenha  sido  objeto  de 
manifestação  pelo  Tribunal  a  quo,  sem  que  seja 
essencial  o  pronunciamento  específico  sobre  os 
dispositivos legais correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

Inconformado com o Acórdão de fls.218/229, que desproveu a sua súplica 

apelatória, o promovido apresentou os presentes Embargos de Declaração (fls. 231/242). 

Em suas razões recursais,  o insurgente repete, basicamente, as mesmas 

alegações ventiladas por ocasião do seu apelo. Assevera que a  liberdade de imprensa 

não  pode  ser  punida  por  divulgar  práticas  criminosas,  com  base  em  informações 

transmitidas  pelo  Corregedor  do  Detran,  bem  como  por  autoridades  policiais,  sem 

deturpações,  de  modo  que,  a  matéria  divulgada,  tão  somente,  relatou  a  prisão  em 

flagrante  do  demandante,  de  acordo  com  as  descrições  das  autoridades  públicas 

referidas.

Defende, também, que seus atos constituem exercício regular de um direito, 

amparado na liberdade de opinião e de pensamento,  pilar  do Estado Democrático de 

Direito,  conforme  consagram  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  e  a 

Constituição Federal do Brasil.

Alude, ainda, ter agido com  animus narrandi ou, no máximo, com  animus 

criticandi, porém despido de qualquer intenção de caluniar, difamar, injuriar ou de praticar 

algum dano à imagem e honra do enfocado demandante. 

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar as omissões e 

contradições alegadas, bem ainda a fim de prequestionar os dispositivos de lei tidos por  

violados.

 

É o relatório.
VOTO

Como  visto  do  relato  acima,  o  embargante  busca,  tão  somente,  a 

rediscussão da matéria, sem apontar qualquer defeito plausível no julgado combatido.
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Dito isto, considerando a ausência dos elementos essenciais ao cabimento 

dos  embargos  de  declaração,  previstos  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil, 

mantenho a posição sustentada na decisão colegiada confrontada, pelos seus próprios 

fundamentos,  uma vez  que  foram suficientes  para  dirimir  a  questão  em disceptação, 

inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada, cujo teor segue, ipsis litteris,  

na parte que interessa:

“A presente ação foi intentada por Luiz Eduardo Feitosa da Silva -  
no intuito de se ver ressarcido de alegados danos morais sofridos  
à causa de notícia jornalística veiculada pelo demandado - Jornal  
Correio da Paraíba Ltda. - reportagens às fls. 47/50.

Inauguro a tese que defendo neste voto, ressaltando aresto da  
lavra do Ministro RAUL ARAÚJO do Superior Tribunal de Justiça  
(REsp 801109/DF, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012,  
DJe 12/03/2013): “(...) a liberdade de expressão, compreendendo  
a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta,  
encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o  
regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a  
informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos  
da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à  
imagem,  à  privacidade  e  à  intimidade;  e  (III)  a  vedação  de  
veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou  
caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).” 

O edito ainda ressalva: “em princípio, não caracteriza hipótese de  
responsabilidade  civil  a  publicação  de  matéria  jornalística  que 
narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões  
severas,  irônicas ou impiedosas,  sobretudo quando se trate de  
figuras  públicas  que  exerçam  atividades  tipicamente  estatais,  
gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-
se  a  fatos  de  interesse  geral  relacionados  à  atividade  pública  
desenvolvida  pela  pessoa  noticiada.  Nessas  hipóteses, 
principalmente, a liberdade de expressão é prevalente, atraindo  
verdadeira  excludente  anímica,  a  afastar  o  intuito  doloso  de  
ofender a honra da pessoa a que se refere a reportagem. Nesse  
sentido, precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal: ADPF 
130/DF, de relatoria do Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI  
690.841/SP,  de  relatoria  do  Ministro  CELSO  DE  MELLO.”  
(destaquei!)

E finaliza, arrematando: “A análise relativa à ocorrência de abuso  
no  exercício  da  liberdade  de  expressão  jornalística,  a  ensejar  
reparação  civil  por  dano  moral  a  direitos  da  personalidade  
depende do exame de cada caso concreto, máxime quando 
atingida pessoa investida de autoridade pública,  pois,  em tese,  
sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que 
se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como  
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preço  que  se  paga  por  viver  num  Estado  Democrático.”  
(destaquei!)

Portanto, a resolução do caso em apreciação, em resumo prático,  
terá por linha de raciocínio o recente decisum acima indicado, ao 
analisar se, à luz do fato concreto, e de acordo com as provas  
colacionadas  ao  presente  caderno  processual,  a  conduta  do 
demandado se limita à reprodução fidedigna dos fatos apurados,  
com o  intuito  meramente  narrativo  ou  de  crítica,  ou  se  houve  
extrapolação do direito de informar, com a ocorrência do animus 
injuriandi vel diffamandi.

Pois bem.

A título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem 
da sentença (fls. 164/168), prolatada pela juíza de primeiro grau,  
haja vista a ilustre magistrada ter abordado  com percuciência o 
âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Cotejando-se  o  teor  da  informação  oficial  supramencioanada,  
com  o  conteúdo  das  reportagens  ora  questionadas,  
especialmente  àquelas  contidas  às  fls.  50/51,  veiculadas  pelo  
Jornal  “Já  Paraíba”,  verifica-se  que  o  referido  meio  de  
comunicação  além  de  divulgar  o  conteúdo  do  termo  
circunstanciado  acima  mencionado,  o  fez  de  forma  ofensiva  à  
honra  e  imagem  di  autor,  isto  pelas  expressões  utilizadas  na  
referida reportagem, que extrapolam o direito de informar inerente  
a liberdade de imprensa que detém o promovido.
Confira-se o teor da veiculação às fls 50/51, através da qual o  
autor,  de forma desrespeitosa é chamado de “Delegado de 
araque”,  bem como é noticiado em relação ao mesmo que 
“Espertinho  tentou  esquentar  o  carro  roubado,  mas  não 
resistiu  o  flagrante”,  onde,  pelas  informações  colhidas  no  
documento  policial  já  mencionado,  fls.  140,  não se  veifica  
que há acusação ou sequer registro de que o autor estava a  
tentar transferir veículo roubado.
Vê-se portanto que a empresa promovida extrapolou do seu  
direito constitucional de informar, passando assim a atingir a  
honra e imagem do autor, causando-lhe dano moral.
(…)
Foram  divulgados  fatos,  proferidas  frases  e  palavras  que 
implicaram  em  dor  psicológica  ao  autor,  atigindo-lhe  o 
prestígio social e respeitabilidade, pois as frases, tal como 
foram  formuladas,  expõe  conotação  ofensiva  nos 
qualificativos uusados, pelo que a indenização é inafastável.  
(fls. 166)”.  Grifo nosso.

Desse  modo,  torna-se relevante anotar  que  a  Constituição  da 
República Federativa do Brasil prevê, entre o elenco contundente 
de  cláusulas  pétreas  (não  petrificadas  ou  fossilizadas,  
convenhamos), do art. 5º, inciso IV: 
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“é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado  o  
anonimato.”

Todavia,  a  liberdade  de  comunicação  ou  de  imprensa  não  é  
absoluta,  porque  os  direitos  da  personalidade  -  tais  como  a 
privacidade,  a  honra,  a  imagem,  dentre  outros,  devem  ser  
observados  de  forma  harmonizada  com  o  vasto  e  necessário  
direito de informação. 

Assim, o exercício desse direito de informação é livre, mas não  
deve e nem pode ser abusivo ou excessivo, devendo o jornalista  
priorizar notícias que interessem à sociedade em geral, evitando  
falácias à denigrem os atributos pessoais do ser humano, sob a  
censura imprescindível de responder pelos excessos cometidos:

Nesse sentido, o Código Civil Nacional e vigente preconiza:

“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. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao  
exercê-lo,  excede manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

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

Portanto,  resta  patente que a liberdade  de informar  não pode,  
pois, colidir com os direitos da personalidade, conforme decidiu o  
Egrégio Tribunal Cidadão: 

“RECURSO ESPECIAL  -  RESPONSABILIDADE CIVIL  -  DANO 
MORAL  -  LEI  DE  IMPRENSA  -  ACÓRDÃO  -  OMISSÃO  -  
AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49  
DA LEI  Nº  5.250/67  -  DIREITO DE INFORMAÇÃO  -  ANIMUS  
NARRANDO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE 
PROVA -  INADMISSIBILIDADE -  SÚMULA 07/STJ -  DISSÍDIO  
JURISPRUDENCIAL  -  AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE  FÁTICA  -  
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A responsabilidade civil  
decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange 
a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação 
e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida  
privada).  A atividade  jornalística deve ser  livre  para informar  a  
sociedade  acerca de fatos  cotidianos  de  interesse  público,  em 
observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de  
Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-
se  a  divulgação  de  notícias  falaciosas,  que  exponham 
indevidamente  a  intimidade  ou  acarretem  danos  à  honra  e  à  
imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da  
dignidade  da  pessoa  humana.  5.  (...)”.  Recurso  Especial  não  
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conhecido.” (STJ: REsp. nº 719.592 - AL, 4ª Turma, rel. Ministro 
Jorge Scartezzini, j. Em 12.12.2005.).

Também decisão recente da relatoria da Ministra Nancy Andrighi,  
proferida no Resp 1.328.914/DF, julgado em 10 de março do ano 
andante, é bem adequada ao contexto: 

“36. Em se tratando de questões políticas, e de pessoa pública,  
como é um senador da República, é natural que haja exposição à  
opinião  e  crítica  dos  cidadãos,  da  imprensa.  Contudo,  não  há 
como se tolerar que essa crítica desvie para ofensas pessoais. O  
exercício da crítica, bem como o direito à liberdade de expressão  
não podem ser usados como pretexto para atos irresponsáveis,  
como os xingamentos, porque isso pode implicar mácula de difícil  
reparação à imagem de outras pessoas, o que é agravado para  
aquelas que têm pretensões políticas, que, para terem sucesso 
nas  urnas,  dependem  da  boa  imagem  pública  perante  seus 
eleitores.

37. Na hipótese, não se tratou apenas de divulgação de fatos ou  
investigações  sobre  as  condutas  do  recorrente,  mas  de 
xingamentos, cuja reprovabilidade é evidente. Deve - se lembrar  
que a garantia  constitucional de  liberdade de manifestação do  
pensamento (art. 5.º, IV) deve respeitar, entre outros  direitos e  
garantias  fundamentais  protegidos,  a  honra  das  pessoas,  sob  
pena de  compensação pelo dano moral provocado, como decorre 
dos termos do art. 5.º, V e  X, da CF. Não se deve confundir, por  
consequência, liberdade de expressão com  irresponsabilidade de 
afirmação e de utilização de determinados termos para se  referir  
a alguém.

38.  Não  há  como  negar,  desse  modo,  que  algumas  das  
publicações divulgadas pelo recorrido em seu blog efetivamente  
causaram  dano  à  esfera  moral  do  autor,  maculando  -  lhe  a  
imagem  de  cidadão,  quanto  mais  de  pessoa  pública.   Assim  
agindo,  o  recorrido  abusou  da  liberdade  de  manifestação,  
ultrapassando os  limites da mera crítica política. 

39. Ao contrário do que entenderam o Juízo de primeiro grau e o  
Tribunal de origem, convém não esquecer que pessoas públicas e 
notórias não deixam, só por isso, de ter o resguardo de direitos da  
personalidade (cfr. Cláudio Luiz Bueno de Godoy, A Liberdade de 
Imprensa  e  os  Direitos  da  Personalidade,  1.ª  ed.,  São  Paulo:  
Atlas, 2001, p. 80 e ss.). 

40. Assim, caracterizada a ocorrência do ato ilícito, que se traduz  
no  ato  de  atribuir  a  alguém  qualificações  pejorativas  e  
xingamentos, dos danos morais. e do nexo de causalidade, é de  
ser  reformado  o  acórdão  recorrido  para  julgar   procedente  o  
pedido de compensação por danos morais.”

Desembargador José Ricardo Porto 
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41.Portanto, aplicando - se o direito à espécie, nos termos do art.  
257 do RISTJ, convém desde logo fixar o valor da compensação  
por danos morais, sem excessos, a fim de evitar o enriquecimento  
sem causa, considerando - se os critérios  de proporcionalidade e  
razoabilidade sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência. 

42.Nesse sentido, fixo a compensação por danos morais no valor  
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente  
desde a data deste julgamento e acrescido de juros de mora de  
1% a.m. a partir do evento danoso, a  teor da Súmula 54 do STJ.”

O  julgado  acima  referenciado  foi  proferido  no  rumoroso  caso  
envolvendo  o  Senador  Renan  Calheiros  e  o  jornalista  Ricardo  
Noblat.

Nesse  mesmo  sentido,  em  decisão  recente,  esta  1ª  Câmara  
Cível,  sob  a  relatoria  do  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos,  
posicionou-se, à unanimidade:: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS - PUBLICAÇÃO VEICULADA EM JORNAL - OFENSA À  
HONRA  E  À  IMAGEM  DO  AUTOR  SENTENÇA  PELA  
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÕES DOS RÉUS E DO  
AUTOR  PRELIMINAR  ;  DE  IMUNIDADE  PARLAMENTAR  -  
REJEIÇÃO INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS OPINIÕES 
DO  PROMOVIDO  E  0  EXERCÍCIO  DO  MANDATO  
PARLAMENTAR  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA  -  INDEFERIMENTO  DE  PROVA  CONSIDERADA 
DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA ,-  FACULDADE 
DO  MAGISTRADO  DESTINATÁRIO  DA  PROVA  REJEIÇÃO.  
MÉRITO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VEICULAÇÃO QUE 
EXTRAPOLA  0  DIREITO  DE  INFORMAR  E  INCIDE  EM 
OFENSA  AGRESSIVA  E  DESMOTIVADA  À  DECISÃO  
JUDICIAL LESÃO À IMAGEM E À HONRA DO MAGISTRADO  
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. -  Preliminar  de  imunidade 
material. Rejeição. A imunidade parlamentar material só protege o 
congressista nos atos,  palavras,  opiniões e votos proferidos no  
exercício  do  ofício  congressual,  sendo  passíveis  dessa  tutela  
jurídico-constitucional apenas os comportamentos parlamentares  
cuja  prática  possa  ser  imputável  ao  exercício  do  mandato  
legislativo Preliminar de Cerceamento de defesa. Rejeição. 0 Juiz  
é o destinatário da prova tendo a faculdade de indeferir aquelas  
consideradas impertinentes ou desnecessárias ao julgamento da 
causa.  Mérito.  Manutenção  da  Sentença.  A  liberdade;  de 
comunicação  ou  de  imprensa,  não  é  absoluta,  porque  os 
direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a  
imagem,  dentre  outros,  devem  ser  observados  de  forma 
harmonizada com o direito de informação. Assim, o exercício  
daqúele  direito  de  informação  é  livre,  mas  não  pode  ser  
abusivo ou excessivo. Destarte configura a conduta ilícita e o  
dano  moral  dela  decorrente  a  veiculação  jornalística  que 
classifica decisão judicial  cómo barbaridade jurídica ,  sem 
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apresentar justificativas para tanto, insinuando a prática de 
ilegalidade pelo magistrado/autor. Valor da indenização fixado 
de  maneira  razoável.  Manutenção.  APELAÇÃO  DO  AUTOR  -  
PRETENSÃO  DE  VER  PUBLICADA  A  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA  NO  VEÍCULO  DE  COMUNICAÇÃO  DO 
PROMOVIDO  DIREITO  DE  RESPOSTA  INTELIGÊNCIA  DO 
ART. 5°, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REFORMA  
DA SENTENÇA PARA ACRESCENTAR A CONDENAÇÃO  DE 
PUBLICAR  A  SENTENÇA  -  PROVIMENTO  DO  APELO.  É  
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; Art. 5°, inc. V,  
da C.F.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020090230893001 - Órgão  
(1ª CÂMARA CÍVEL) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS -  
j. Em 07/03/2013) (destaquei!)

O Pleno do Supremo Tribunal  Federal,  em caso oriundo deste  
Estado Paraibano, também já se posicionou, inclusive de forma 
unânime:

Ação  originária.  Fatos  incontroversos.  Dispensável  a  instrução  
probatória.  Liberdade de expressão limitada pelos direitos à  
honra,  à  intimidade  e  à  imagem,  cuja  violação  gera  dano  
moral. Pessoas públicas. Sujeição a críticas no desempenho 
das  funções.  Limites.  Fixação  do  dano  moral.  Grau  de  
reprovabilidade da conduta.  Fixação dos honorários. Art. 20, §  
3º, do CPC. 1. É dispensável a audiência de instrução quando os  
fatos  são  incontroversos,  uma  vez  que  esses  independem  de 
prova  (art.  334,  III,  do  CPC).  2.  Embora  seja  livre  a 
manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao  
contrário,  encontra  limites  em  outros  direitos  também 
essenciais  para  a  concretização  da  dignidade  da  pessoa  
humana:  a honra,  a intimidade,  a privacidade e o direito à  
imagem. 3. As pessoas públicas estão sujeitas a críticas no  
desempenho de suas funções. Todavia, essas não podem ser  
infundadas  e  devem observar  determinados  limites.  Se  as 
acusações  destinadas são graves  e  não são apresentadas  
provas de sua veracidade, configurado está o dano moral. 4. 
A  fixação  do  quantum  indenizatório  deve  observar  o  grau  de  
reprovabilidade  da  conduta.  5.  A  conduta  do  réu,  embora  
reprovável,  destinou-se  a  pessoa  pública,  que  está  sujeita  a  
críticas relacionadas com a sua função, o que atenua o grau de  
reprovabilidade da conduta. 6. A extensão do dano é média, pois  
apesar de haver publicações das acusações feitas pelo réu, foi  
igualmente publicada, e com destaque (capa do jornal), matéria  
que inocenta  o autor,  o  que minimizou  o impacto  das ofensas  
perante  a  sociedade.  7.  O  quantum  fixado  pela  sentença  (R$ 
6.000,00) é razoável e adequado. 8. O valor dos honorários, de  
15% (quinze por cento) sobre o valor  da condenação,  está em  
conformidade com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do  
CPC. 9. O valor dos honorários fixados na reconvenção também é  
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adequado, representando a totalidade do valor dado à causa. 10.  
Agravo retido e apelações não providos.
(STF:  AO  1390,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  Tribunal  
Pleno, julgado em 12/05/2011, unânime. DJe-166 DIVULG 29-
08-2011 PUBLIC 30-08-2011 EMENT VOL-02576-01 PP-00017  
RDDP n. 104, 2011, p. 144-150)  (destaquei!)

Nesse  contexto,  tem-se  que  para  haver  indenização,  o  abuso  
deve  ser  amplamente  comprovado,  sob  o  alerta  de  inexistir  o  
dano perseguido.

Como é de geral ciência, o prejuízo consiste no acontecimento  
que  tem  potencial  suficiente  para  gerar  o  resultado  lesivo.  
Todavia,  não  basta  o  estado  de  potência,  mas  a  efetiva  
concretização da lesão. Enfim, o dano é essencial para resultar a  
responsabilidade pela indenização.

Sobre  o  tema  ensina  Caio  Mário  da  Silva  Pereira,  em 
Responsabilidade civil, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, p.  
37: 

“Logo  de  plano  ocorre  assentar  que  o  dano  é  elemento  ou 
requisito  essencial  na  etiologia  da  responsabilidade  civil.  A  
propósito,  dizem  os  irmãos  Mazeaud  que  entre  os  elementos  
constitutivos da responsabilidade civil, o prejuízo é o que menos  
suscita discussões, a tal ponto que a imensa maioria da doutrina  
contenta-se em registrar a regra”. 

Nessa  trilha,  quanto  à  liberdade  de  informação  jornalística,  
afigura-se  oportuna  a  advertência  que  faz  o  constitucionalista  
José Afonso da Silva: 

“Exatamente porque a imprensa escrita, falada e televisada (como 
impropriamente  se  diz)  constitui  poderoso  instrumento  de 
formação da opinião pública (mormente com o desenvolvimento  
das  máquinas  interplanetárias  destinadas  a  propiciar  a  ampla  
transmissão  de  informações,  notícias,  idéias,  doutrinas  e  até  
sensacionalismos)  é  que  se  adota  hoje  a  idéia  de  que  ela  
desempenha uma função social  consistente,  em primeiro lugar,  
em  'exprimir  às  autoridades  constituídas  o  pensamento  e  a  
vontade popular, colocando-se quase como um quarto poder, ao  
lado do Legislativo, do Executivo e do jurisdicional', no dizer de  
Foderaro. É que ela 'constitui uma defesa contra todo excesso de  
poder e um forte controle sobre a atividade político-administrativa  
e  sobre  não  poucas  manifestações  ou  abusos  de  relevante  
importância  para  a  coletividade'.  Em  segundo  lugar,  aquela  
função consiste em assegurar a expansão da liberdade humana.” 
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 9. ed., São Paulo,  
Malheiros, 1994, p. 224).

Desta  feita,  se  o  propósito  da  imprensa  é  informar  e  divulgar  
fatos, funcionando como um veículo de disseminação da cultura e  
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dos  acontecimentos,  deve  fazê-lo  da  maneira  mais  séria  e  
precisa, trazendo ocorrências verídicas e pautadas em provas ou 
investigações fidedígnas.
Pelo que é extraído dos narrativos do exemplar do “JORNAL JÁ”,  
acostado às fls.  50, referente ao dia 14 de dezembro de 2011,  
sobra evidenciado que a matéria  veiculada feriu  os direitos  da 
personalidade do postulante, restando caracterizado o lamentável  
abuso da liberdade de imprensa, além de um próprio excesso;  
este já, e per si, legalmente repreensível.

Ora,  há  trechos  em  que  o  escrito  aponta  diretamente  fato  
injuriante ao autor,  como o próprio título sugere:  “Delegado de  
araque preso no Detran”; bem como em outras passagens. Sem 
dúvida,  a notícia  veiculada mostra-se despida do apoio  de um 
dado concreto.

Pelos  motivos  acima  descritos,  não  merece  prosperar  a  tese  
defensiva  intitulada  exercício  regular  de  um  direito,  porque,  
voltando ao aresto paradigma deste voto, (REsp 801109/DF, Rel.  
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
12/06/2012,  DJe  12/03/2013),  entendo  que, à  luz  do  caso 
concreto, fica evidenciado ter havido exacerbação à liberdade de 
expressão, informação, opinião e crítica jornalística, uma vez ter  
faltado compromisso perante a fidedignidade e imparcialidade da 
informação divulgada, com resultado sugestivo de ilícitos, a qual  
adentrou  na  vedação  de  veiculação  de  crítica  jornalística  com 
intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa - animus injuriandi  
vel diffamandi. 

A orientação jurisprudencial a respeito é sólida:

“Indenização - Responsabilidade civil  - Lei de Imprensa – dano  
moral -  Veiculação de notícia por jornal com inobservância dos  
cuidados especiais, para atender, inclusive, o direito à imagem e à  
honra da pessoa. Verba devida.” (RJTJSP 137/193).
“Indenização - Responsabilidade civil - Reparação por dano moral  
e  à  imagem  -  Publicação  em  jornal  do  nome  do  autor,  como  
condenado por prevaricação - absolvição posterior - violação do  
art.  5º  ,  X  e  LVII  da  CF  -  Pedido  procedente.  O  direito  à  
informação  é  também  um  direito-dever  de  bem  informar,  
especialmente  quando  se  confronta  com  o  direito  à  
inviolabilidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem  
das  pessoas.  Assim,  não  pode  um  veículo  de  comunicação  
divulgar  meias  verdades  sob  pena  de  recair  em  leviano  
sensacionalismo e fazer pairar dúvida sobre sua credibilidade e  
confiabilidade, inerentes à função. 
(TJSP - 1a C. ap. 14.455-1, apud Rui Stoco, Responsabilidade 
Civil e sua interpretação judicial, RT, p. 464).

Ademais,  é  uníssono,  neste  Tribunal,  que  as  publicações  da 
imprensa admite-se o animus narrandi, desde que não exceda os  
limites  necessários  e  efetivos  da  narrativa.  Ultrapassados  
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referidos  parâmetros  é  que  surge  o  animus  injuriandi,  a  
caracterizar abuso da liberdade de imprensa, de modo a acarretar  
ressarcimento de dano moral:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  
RESPONSABILIDADE CIVIL.  MATÉRIA VEICULADA NO MEIO 
DE  COMUNICAÇÃO  DE  TITULARIDADE  DA  APELANTE.  
ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AGRESSÃO À HONRA 
E À IMAGEM DO AUTOR. LESÃO AO PATRIMÔNIO MORAL.  
OBRIGAÇÃO  DE  INDENIZAR  CONFIGURADA.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  
PROVIMENTO PARCIAL.  O abalo à honra subjetiva e ao bom 
conceito  que goza  o  indivíduo  perante a  sociedade  local  onde  
convive (honra objetiva)  proporciona o direito  ao ressarcimento  
pleiteado nos autos. A liberdade de imprensa deve ser exercitada  
com consciência e responsabilidade, e com respeito à dignidade  
alheia,  para  que  não  resulte  em  prejuízo  à  honra.  Restando  
comprovado  o  excesso  da  notícia  publicada  pela  promovida,  
surge  o  dever  de  indenizar.  O  quantum indenizatório  deve  se  
orientar  pelos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  
havendo, in casu, a necessidade de redução do valor fixado na 
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para adequar-se  
aos referidos princípios. 
(TJPB;  AC  001.2011.022387-0/001;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB  
30/09/2013; Pág. 18) 

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  
DIREITO DE INFORMAÇÃO.  INEXISTÊNCIA DE ABUSO POR 
PARTE  DA  PUBLICAÇÃO  JORNALÍSTICA.  MANTENÇA  DA 
SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -  
A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade  
acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância  
ao  princípio  constitucional  do  Estado  Democrático  de  Direito,  
desde não incorra em desvios teleológicos capazes de ofensa aos 
direitos da personalidade honra, imagem e vida privada. 
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020030114587001 - Órgão  
(3ª Câmara Cível) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SA E 
BENEVIDES - j. Em 17/06/2008).

O instituto do exercício regular de um direito (informar) não pode  
estar  disponível  à utilização incauta como meio  de violação às 
normas,  valores  e  princípios  atinentes  à  proteção  da 
personalidade  como  um  todo,  ao  bem  estar  do  cidadão,  da  
própria justiça e do Estado Democrático de Direito.

Não há que se falar em excludente de ilicitude, como sustentado  
pelo  apelante,  posto  que  o  caso  não  se  refere  à  hipótese  de  
publicação  de matéria  jornalística  que narra  fatos  verídicos  ou  
verossímeis,  embora  eivados  de  opiniões  severas,  irônicas  ou 
impiedosas, conforme precedentes do Egrégio Supremo Tribunal  
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Federal (AI 690841 AgR, Relator(a):   Min.  CELSO DE MELLO,  
Segunda Turma, julgado em 21/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-
2011.  PUBLIC 05-08-2011.  EMENT.  VOL-02560-03 PP-00295),  
mas,  in  casu,  verdadeira  sugestão  de  práticas  de  intuito  
injuriantes, inclusive com alusões a crimes, em tese.

Decididamente,  não  visualizei  comprovação  da  prática  das 
condutas, explícita e implicitamente, sugeridas pelo jornal ao Sr.  
Luiz Eduardo Feitosa da Silva, nem mesmo cópia de denúncia ou  
inquérito  sobre os fatos em evidência.  O que per  si  tampouco  
blindaria o texto em análise quanto as reflexões acerca de alguma  
ofensividade.

Portanto,  neste  caso,  sobrou  evidenciado  que  o recorrido,  ao 
extrapolar na matéria do jornal fatos cuja veracidade não restou  
comprovada, feriu direitos atrelados à personalidade do autor.

Assim,  ao  veicular  a  notícia  daquela  forma,  sem  qualquer  
respaldo fático,  incorreram em abuso de direito,  transbordando  
para situações de prejuízo e constrangimentos ao demandante.

A informação  publicada  representa  inequívoco  dano,  diante  da 
violação do direito ao nome e à intimidade do promovente.

Disso, outra vez, sucedeu, extravasamento aos limites permitidos  
à liberdade de imprensa.

Igualmente, ao demandado, cabia o ônus de demonstrar o fato  
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do apelado.

A respeito, preceitua o Código de Processo Civil, no art. 333:

“O ônus da prova incumbe: 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou  
extintivo do direito do autor.”

Sobre  o  tema,  destaca  a  doutrina  de  Carnelutti,  lembrada  por  
Moacyr Amaral Santos: 

“Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a  
sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar  
os fatos dos quais resulta; em outros termos - quem aciona deve  
provar o fato ou fatos constitutivos; quem excetua, o fato ou fatos  
extintivos ou condições impeditivas ou modificativos” 
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV - 1977, p.  
34).

Assim,  competiria  ao  promovido,  em  seu  tempo  oportuno,  
colacionar  prova da veracidade dos fatos  publicados,  a  fim de  
excluir  a  sua  obrigação  de  indenizar,  dever  do  qual  não  se  
desincumbiu.
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E, sendo patente a ocorrência de violação à honra e à imagem do  
autor, os danos morais são presumidos, não se exigindo a prova  
de  ocorrência  efetiva  de  prejuízo  para  a  configuração  da  
responsabilidade.

Conforme anota Rui Stoco:

“A  causação  de  dano  moral  independe  de  prova,  ou  melhor,  
comprovada  a  ofensa  moral,  o  direito  à  indenização  desta  
decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização  
do ofensor se origina do fato da violação do 'nemminem laedere.'  
Significa,  em  resumo,  que  o  dever  de  reparar  é  corolário  da  
verificação  do  evento  danoso,  dispensável  ou  mesmo 
insofismável, a prova do prejuízo”. 
(in  Responsabilidade  Civil,  4.  ed.,  São  Paulo:  Revista  dos  
Tribunais,1999, p. 722).

Sérgio Cavaliere persegue o mesmo raciocínio:

 “Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem  
que  o  dano  moral  está   ínsito  na  própria  ofensa,  decorre  da  
gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão,  
por  si  só  justifica  a  concessão  de  uma  satisfação  de  ordem  
pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe  in  
re ipsa; deriva inexoravelmente do   próprio fato ofensivo, de tal  
modo que, provada a ofensa,  ipso facto está demonstrado o dano 
moral a guisa de uma presunção natural, uma presunção  hominis  
ou  facti , que decorre das regras de experiência comum; provado  
que  a  vítima  teve  o  seu  nome    aviltado,  ou  sua  imagem  
vilipendiada, nada mais ser-lhe-á exigido provar, por isso que o  
dano  moral  está   in  re  ipsa  ;  decorre  inexoravelmente  da  
gravidade do próprio fato  ofensivo, de sorte que, provado o fato,  
provado está o dano moral.” 
(S. Cavalieri, programa de responsabilidade civil , 2000. cit.,  
p.80).

Yussef Said Cahali complementa: 

“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta  
gravemente a alma humana,  ferindo-lhe gravemente os valores  
fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 
sociedade  em  que  está  integrado,  qualifica-se,  em  linha  de 
princípio,  como  dano  moral;  não  há  como  enumerá-los  
exaustivamente,  evidenciando-se  na  dor,  na  angústia,  no 
sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido;  
no  desprestígio,  na  desconsideração  social,  no  descrédito  à 
reputação,  na  humilhação  pública,  no  devassamento  da 
privacidade;  no  desequilíbrio  da  normalidade  psíquica,  nos  
traumatismos  emocionais,  na  depressão  ou  no  desgaste  
psicológico, nas  situações de constrangimento ilegal.”
(S. Cahali, Dano Moral, 2. Ed., rev. atualiz. e ampl., São Paulo:  
Revista dos Tribunais, 1998, p. 20-21.)
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Quando do julgamento do  REsp 85.019, relatado pelo saudoso 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 10.03.1998, o 
STJ consolidou o seguinte entendimento: 

“Dispensa-se a prova do prejuízo para demonstrar a ofensa ao  
moral  humano,  já  que  o  dano  moral,  tido  como  lesão  à  
personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por sua vez é de  
difícil  constatação,  haja  vista  os  reflexos  atingirem parte  muito  
própria  do indivíduo interior.  De qualquer  forma,  a  indenização 
não  surge  somente  nos  casos  de  prejuízo,  mas  também pela  
violação de um direito.”

Em se tratando de direito personalíssimo, o dano, embora não  
seja prontamente aferível, uma vez não repercutir no patrimônio  
material do ofendido, afeta seus valores íntimos, decorrendo da 
ofensa à própria dignidade (atributo maior da personalidade) da 
vítima e a direitos que integram a privacidade, a ninguém sendo  
dado invadir mandamento constitucional.

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANO 
MORAL.  DIREITO  À  IMAGEM.  MORTE  EM  ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO.
1. Descabe a esta Corte apreciar alegada violação de dispositivos  
constitucionais,  sob  pena  de  usurpação  da  competência  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  ainda  que  com  intuito  de  
prequestionamento.
2.  Havendo  violação  aos  direitos  da  personalidade,  como 
utilização indevida de fotografia da vítima, ainda ensanguentada e  
em  meio  às  ferragens  de  acidente  automobilístico,  é  possível  
reclamar  perdas  e  danos,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  
previstas em lei, conforme art.12 do Código Civil/2002.
3. Em se tratando de pessoa falecida, terá legitimação para as  
medidas judiciais cabíveis, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer  
parente  em  linha  reta,  ou  colateral,  até  o  quarto  grau,  
independentemente da violação à imagem ter ocorrido antes ou  
após a morte do tutelado (art. 22, § único, C.C.).
4. Relativamente ao direito à imagem, a obrigação da reparação  
decorre do próprio  uso indevido do direito  personalíssimo,  não  
havendo  de  cogitar-se  da  prova  da  existência  de  prejuízo  ou  
dano.  O dano  é  a  própria  utilização  indevida  da  imagem,  não  
sendo necessária a demonstração do prejuízo material ou moral.  
Precedentes  5.  A  indenização  deve  ser  fixada  em  termos  
razoáveis,  orientando-se  o  juiz  pelos  critérios  sugeridos  pela  
doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua  
experiência  e  bom  senso,  atento  à  realidade  da  vida  e  às  
peculiaridades de cada caso. Impossibilidade de modificação do 
quantum  indenizatório  sob  pena  de  realizar  julgamento  extra  
petita.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp  1005278/SE,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  
QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 11/11/2010)
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“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  VIOLAÇÃO.  
DIREITOS  DA  PERSONALIDADE.  INTIMIDADE.  (...)  2.  No 
sistema jurídico atual, não se cogita da prova acerca da existência  
de dano decorrente da violação aos direitos da personalidade,  
dentre eles a intimidade, imagem, honra e reputação, já que, na  
espécie,  o  dano  é  presumido  pela  simples  violação  ao  bem 
jurídico tutelado.  3.  Recurso especial  parcialmente conhecido e  
provido.” 
(STJ - Quarta Turma, REsp. 506.437/SP, Rel.  Min.  Fernando  
Gonçalves, j. 16.09.2003).

É neste sentido a doutrina de Darcy Arruda Miranda:

“Tudo  quanto  exceder  ao  direito  de  informar,  manifestar-se,  
criticar,  narrar,  comentar,  descrever,  deriva  para  o  abuso  e  
incursiona a esfera de abrangência da licença” 
(Comentários à Lei de Imprensa, 3. ed., São Paulo, RT, p. 105.  
2003).

Por último, no que se refere a aplicação do quantum indenizatório,  
na hipótese dos autos,   verifico que o valor fixado na sentença  
atacada,  R$ 10.000,00 (dez mil reais),   afigura-se excessivo,  
razão pela qual o reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),  
quantia que atende à razoabilidade e proporcionalidade.

Vale registrar, que na verificação do montante reparatório, devem 
ser  observadas  as  circunstâncias  de  cada  caso,  entre  elas  a  
extensão  do  dano,  o  comportamento  dos  envolvidos,  as 
condições  econômicas  e  sociais  das  partes,  bem  como  a 
repercussão do fato.” (fls.221/229)

A insatisfação do recorrente com o julgamento contrário aos seus interesses, 

ou a rediscussão da causa, não encontra amparo na via dos embargos declaratórios.  

     

Dito  isto,  ainda  que  os  aclaratórios  tenham o  intuito  de  prequestionar  a 

questão, devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 535, da Lei Adjetiva Civil,  

quais sejam: a omissão, a obscuridade ou a contradição. Todavia, no caso dos autos, só 

nos resta concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte insurgente, por 

não haver qualquer defeito a ser corrigido.

Sobre o tema, vejamos os posicionamentos abaixo:
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  Omissão.  Inexistência.  
Rediscussão da matéria já confrontada. Meio escolhido impróprio.  
Prequestionamento. Rejeição dos aclaratórios. - Não se admitem 
embargos  declaratórios  com  propósito  claramente 
modificativo, no flagrante intuito de ver reapreciada a matéria  
já decidida, sem, contudo, revelar a existência de qualquer  
omissão, obscuridade ou contradição do decisum, capaz de  
mudar  o  julgamento.  -  Ainda  que  para  fim  de 
prequestionamento,  deve estar  presente ao menos um dos 
três requisitos enseadores dos embargos de declaração.1 (grifei)

PREVIDENCIÁRIO.  RURÍCOLA.  COMPROVAÇÃO  DO  LABOR 
RURAL. REEXAME DE  MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.  
OMISSÃO  E  CONTRADIÇÃO  INEXISTENTES.  MERA 
IRRESIGNAÇÃO.  ANÁLISE  DE  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.  1.  Não há falar  em omissão  ou  
contradição,  porquanto  foram  analisadas  por  esta  Corte,  
fundamentadamente, todas as questões dos autos. 2. A simples  
insatisfação com julgamento contrário aos seus interesses, ou a 
rediscussão  da  causa,  não  encontra  amparo  na  via  dos  
aclaratórios.  3.  "A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no 
sentido  de  que  os  embargos  de  declaração,  ainda  que  
opostos  com  o  objetivo  de  prequestionamento  visando  à 
interposição  do  apelo  extraordinário,  não  podem  ser 
acolhidos  quando  inexistentes  omissão,  contradição  ou 
obscuridade na decisão recorrida" (EDCL no MS 11.484/DF,  
Rel. Min. Paulo Gallotti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006). 4.  
Embargos de declaração rejeitados.2  (grifei)

Do mesmo modo, não se afigura necessário o prequestionamento explícito 

para fins de interposição de futuras irresignações no âmbito do STJ e/ou STF, segundo 

entendimento jurisprudencial basta que a matéria aduzida no recurso especial tenha sido 

objeto de manifestação pelo Tribunal  a quo, sem que seja essencial o pronunciamento 

específico sobre os dispositivos legais correspondentes. Vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OFENSA  AO 
ART.  535  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO 
CONFIGURADA.  PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  
DESNECESSIDADE.  PENSÃO  POR  MORTE.  LEI  ESTADUAL 
N.º  7.551/77  E  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  N.º  43/02.  
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  6.º  DA  LEI  DE 
INTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  ANÁLISE  REFLEXA  DA 

1  - TJPB - Acórdão do processo nº 20020090180999001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
2 - STJ; EDcl-AgRg-AG-REsp 22.202; Proc. 2011/0119487-9; GO; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; 
Julg. 05/06/2012; DJE 18/06/2012.
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LEGISLAÇÃO  LOCAL.  SÚMULA  N.º  280  DO  SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL.1. Os embargos de declaração destinam-se 
a  suprir  omissão,  afastar  obscuridade  ou  eliminar  contradição  
existentes  no  julgado,  sendo  certo  que  é  desnecessário  o  
prequestionamento explícito a fim de viabilizar  o acesso a esta  
Corte Superior  de Justiça,  bastando que a matéria  aduzida  no  
recurso especial tenha sido objeto de manifestação pelo Tribunal  
a  quo,  sem  que  seja  necessário  o  pronunciamento  específico  
sobre  os  dispositivos  legais  correspondentes.2.  Para  se  aferir  
eventual violação do art. 6.º da Lei de Introdução ao Código Civil,  
é  imprescindível  o  percuciente  exame  da  Lei  Estadual  n.º  
7.551/77  e,  principalmente,  a  análise  dos  efeitos  da  Lei  
Complementar  Estadual  n.º  43/02,  norma  que  restringiu  os  
direitos do beneficiário, o que é inviável na via especial, a teor do  
entendimento sufragado na Súmula n.º 280 do Supremo Tribunal  
Federal.3. Agravo regimental desprovido.3

Ademais,  “o  juiz não está obrigado a responder todas as alegações das  

partes,  quando já  tenha encontrado motivo  suficiente  para fundar  a decisão,  nem se  

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um  

todos os seus argumentos.” (RJTJSP 115/207, in Theotonio Negrão, CPC anotado, nota n. 

17a ao art. 535).

Posto isso,  REJEITO os embargos,  nos termos do artigo 538, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil4.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão o Procurador de Justiça, Amadeus Lopes Ferreira.

3 - STJ -  AgRg no  Ag 1266387/PE,  Rel.  Ministra   LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2010,  DJe 
10/05/2010.
4  -  Art.  538.  Omissis.  Parágrafo único.   Quando manifestamente protelatórios os embargos,  o  juiz  ou  o tribunal, 
declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando 
condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 12 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 16 de setembro de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                                                                                    J/06 
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