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GABINETE  DO  DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0120141-76.1997.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante : Vicente Vanderlei Nogueira de Brito.
Advogados : Bruno Augusto Albuquerque da Nóbrega (OAB/PB 11.642);

  Francisco de Assis Almeida e Silva (OAB/PB 9.276).
Apelado : Abril Comunicações S/A.
Advogado : Alexandre Fidalgo (OAB/SP 172.650).

APELAÇÃO  CÍVEL.  ACOLHIMENTO  DE
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA.  INCONFORMISMO.  TÍTULO
EXECUTIVO  JUDICIAL.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PUBLICAÇÃO  DA SENTENÇA EM
REVISTA,  COM  BASE  NA  LEI  DE
IMPRENSA.  DECLARAÇÃO  DE  NÃO
RECEPÇÃO DA LEI  Nº  5.250/67  PELO STF.
ADPF  130/DF.  INEXIGIBILIDADE  DO
TÍTULO. ART. 525, §1º, INCISO III. DO NCPC.
EXTINÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO
DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

- O direito de resposta foi fundamentado na Lei de
Imprensa,  e  não  na  responsabilidade  civil,  com a
menção expressa ao dispositivo de regência (art. 30,
da Lei de Imprensa), sendo acrescentado, inclusive,
o comando legal quanto ao formato da publicação,
razão pela qual não há que se falar em ofensa a coisa
julgada e ao devido processo legal.

-  Sabe-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por
ocasião do julgamento da Ação de Descumprimento
de  Preceito  Fundamental  nº  130/DF,  decidiu  pela
não recepção em bloco da Lei nº 5.250/67 (Lei de
Imprensa). 

-  O  art.  525,  §1º,  inciso  III,  do  novo  Código  de
Processo Civil,  estabelece que o executado poderá
alegar na impugnação a inexigibilidade do título ou



inexigibilidade  da  obrigação.  Ainda,  o  §12,  do
mesmo dispositivo legal, dispõe que é “inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado  em  lei  ou  ato  normativo  considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei  ou
ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal, em
controle  de  constitucionalidade  concentrado  ou
difuso”.

-  O  título  judicial  referente  à  obrigação  de  fazer
consistente em publicação do decisum condenatório
em  revista  periódica  torna-se  inexigível,  ante  a
declaração de não recepção da Lei de Imprensa e o
disposto no art. 525, §1º, inciso III, do novo Código
de Processo Civil

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Trata-se  de Apelação  Cível interposta  por  Vicente  Vanderlei
Nogueira de Brito,  hostilizando decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da
Comarca da Capital,  quando do julgamento da Impugnação ao Cumprimento de
Sentença manejada pela Abril Comunicações S/A.

Colhe-se  dos  autos  que  a  Abril  Comunicações  S/A  apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 352/363), alegando que, por ocasião
da sentença, foi determinado o pagamento de indenização por danos morais como
também a  transcrição  do  julgado  na  Revista  Veja  com  destaque  e  composição
idênticos à matéria ofensiva originária da demanda.

Em  seguida,  destacou  que  o  dever  de  publicar  a  sentença  foi
reformado  pela  Corte  Especial,  ficando  consignado  que  “quanto  à  ausência  de
proporcionalidade, no tocante à publicação da sentença, tal como requerido na peça
vestibular, merece reparos o acórdão recorrido, devendo ser publicado resumo do
presente julgado, tal como prevê o parágrafo 1º do artigo 30, da Lei de Imprensa”.

Ainda enfatizou que o capítulo da sentença reformado pelo STJ ão
possui  mais  validade  jurídica,  sendo,  portanto,  um  título  inexigível,  eis  que  o
Supremo Tribunal  Federal,  em 30/04/2009,  declarou a  não recepção  da  Lei  de
Imprensa  e  com  efeitos  ex  tunc,  quando  do  julgamento  da  Ação  de
Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF  nº  130).  Defendeu  que  o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que “nem o texto constitucional que garante o
direito  de  resposta,  tampouco  as  regras  comuns  da  responsabilidade  civil
autorizam a sobrevivência do direito a publicação de sentença” (fls.  358).  Ao
final, requereu o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com o
reconhecimento  da  inexigibilidade  do  título  executivo  referente  à  obrigação  de
publicar a sentença, com a consequente extinção da execução.



Resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 401/407),
destacando que a sentença de primeiro grau e os acórdãos do Tribunal de Justiça da
Paraíba e do Superior Tribunal de Justiça não utilizaram dispositivos da Lei de
Imprensa  para  embasar  a  condenação  em  obrigação  de  fazer,  tendo  a
fundamentação recaído apenas na responsabilidade civil comum. 

Também aduziu que o Superior Tribunal de Justiça apenas utilizou
dispositivo da Lei de Imprensa para reduzir a publicação total da decisão ao limite
de 100 (cem) linhas, ou seja, esclareceu tão somente o formato da publicação, sem
modificar  o  mérito  da  obrigação  de  publicar  a  decisão.  Discorreu  sobre  coisa
julgada e devido processo legal. Finalmente, pugnou pela rejeição da impugnação.

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  o  magistrado  de
primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 419/422),
consignando os seguintes termos na parte final:

“Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  IMPUGNAÇÃO  AO
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA,  para  declarar
inexigível a determinação de publicação do acórdão na
revista  VEJA,  julgando,  por  conseguinte,  extinta  a
presente  fase  processual.  Custas  já  quitadas.  Sem
honorários  advocatícios,  pelos  motivos  expostos  na
decisão”. (fls. 422).

Inconformado,  o  impugnante  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
424/433),  alegando a  sentença  de  primeiro  grau  na  fase  de  conhecimento e  os
acórdãos do Tribunal de Justiça da Paraíba e do Superior Tribunal de Justiça não
utilizaram dispositivos  da  Lei  de  Imprensa  para  fundamentar  a  condenação  na
obrigação de publicar a sentença na revista VEJA, tendo, na verdade, baseado-se
apenas na responsabilidade civil comum, razão pela qual não há que se falar em
inexigibilidade do título.

Ressalta que “apenas no toante ao formato da publicação é que o
STJ utilizou dispositivo da Lei de Imprensa para reduzir a publicação total da
decisão ao limite de 100 (cem) linhas, acolhendo pedido da própria Editora Abril
S/A”. (fls. 430).

Defendeu  que,  quanto  ao  mérito  da  obrigação de  fazer,  houve o
trânsito  em  julgado,  não  podendo  a  matéria  ser  revista  em  impugnação  ao
cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao devido processo
legal. Por fim, requer o provimento do recurso com a rejeição da impugnação e
continuidade da fase de cumprimento de sentença, condenando-se a recorrida em
custas e honorários da fase de cumprimento de sentença e recursal.

Contrarrazões ao recurso (fls. 443/459).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação meritória (fls. 480/481).

É o relatório.

VOTO.



Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois,
observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios
de  impugnação  de  decisão  judicial,  bem  como  da  condenação  em  honorários
sucumbenciais  recursais,  conforme  Enunciados  Administrativos  nº  3  e  7  do
Superior Tribunal de Justiça.

Preenchidos  os  pressupostos  processuais,  conheço  do  recurso
apelatório, passando à sua análise.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em
perquirir acerca da exigibilidade ou não do título executivo no tocante à obrigação
de publicar a sentença em revista, em virtude da não recepção da Lei de Imprensa.

Colhe-se  dos  autos  que  foi  proferida  sentença  de  procedência  do
pedido inicial (fls. 35/38), cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“Diante  de  tudo  quanto  exposto,  mais  que  dos  autos
consta, considerando ainda ao fato de que tenha havido a
revelia  a  parte  ré,  Editora  Abril  S/A  –  é  que  julgo
procedente  a presente  Ação de Indenização,  à título de
reparação  por  danos  morais,  é  em  assim  decidindo,
condenar a Sociedade ré supra mencionada, através de
seus representantes legais, a pagar uma indenização no
valor  de  R$  68.000,00  (sessenta  e  oito  mil  reais),
importância correspondente a quinhentas  (500)  vezes  o
valor  do  salário  mínimo  nacional,  em  favor  do
promovente Vicente Vanderlei  Nogueira de Brito,  o que
devido  pela  reparação  dos  danos  morais  por  ele
suportados,  custas,  taxas  judiciais  e  honorários  de
advogado,  estes  fixados no  percentual  de  20% sobre  o
valor  da  condenação,  bem  ainda,  determinando  se
transcreva  teor  desta  sentença  na  Revista  Veja,  com
destaque  e  composição  idênticos  à  matéria  ofensiva
originária desta demanda, logo que venha a transitar em
julgado esta decisão”.(fls. 38).

Por  ocasião  do julgamento das  insurgências  recursais  em face  da
sentença, este Tribunal de Justiça decidiu negar provimento ao recurso apelatório
do promovido e dar provimento parcial ao recurso adesivo do autor (fls. 111/118).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a obrigação de
publicar a sentença, fazendo a transcrição, na fundamentação, do art. 30, da Lei de
Imprensa, como também estabeleceu o formato da publicação. Vejamos o exceto da
referida decisão:

“(…) Quanto à ausência de proporcionalidade, no tocante
à  publicação da  sentença,  tal  como requerido  na peça
vestibular, merece reparos o acórdão recorrido, devendo
ser publicado resumo do presente julgado, tal como prevê
o parágrafo 1º do artigo 30, da Lei de Imprensa, litteris:



Art. 30. O direito de resposta consiste:

I – na publicação da resposta ou retificação do ofendido,
no  mesmo  jornal  ou  periódico,  no  mesmo  lugar,  em
caracteres tipográficos idênticos ao escrito que lhe deu
causa, em edição e em dias normas: (…)

§ 1º A resposta ou pedido de retificação deve:

a) no caso de jornal ou periódico, ter dimensão igual à do
escrito  incriminado,  garantido  o  mínimo  de  100  (cem)
linhas: (…)

c) no caso de agência de notícia, ter dimensão igual à da
notícia incriminada.

§  2º  Os  limites  referidos  no  parágrafo  anterior
prevalecerão  para  cada  resposta  ou  retificação  em
separado, não podendo ser acumulados.

Consequentemente,  deverá  a  empresa  ré  publicar,  no
mesmo  lugar,  em  caracteres  tipográficos  idênticos  ao
escrito  que  lhe  deu  causa  com  dimensão  igual  à  da
publicação  incriminada,  garantido  o  mínimo  de  100
(cem) linhas, resumo do presente acórdão”.

Ora, pelo visto, o direito de resposta foi fundamentado na Lei de
Imprensa, e não na responsabilidade civil, com a menção expressa ao dispositivo de
regência (art. 30, da Lei de Imprensa), sendo acrescentado, inclusive, o comando
legal quanto ao formato da publicação, razão pela  qual não há que se falar em
ofensa a coisa julgada e ao devido processo legal.

No acórdão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 231/245), o julgador
transcreveu o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal para fundamentar a questão
da possibilidade de cumulação da indenização por danos morais com o direito de
resposta,  e  não  para  embasar  a  condenação  na  obrigação  de  publicar  a
sentença/acórdão. 

No mais, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento  da  Ação  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  130/DF,
decidiu pela não recepção em bloco da Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa), de modo
que o título judicial referente à obrigação de fazer consistente em publicação do
decisum condenatório em revista periódica torna-se inexigível. 

O  art.  525,  §1º,  inciso  III,  do  novo  Código  de  Processo  Civil,
estabelece que o executado poderá alegar na impugnação a inexigibilidade do título
ou inexigibilidade da obrigação. Ainda, o §12, do mesmo dispositivo legal, dispõe
que é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou  fundado  em aplicação  ou  interpretação  da  lei  ou  ato  normativo  tido  pelo



Supremo Tribunal  Federal  como incompatível  com a Constituição Federal,  em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”.

Assim,  é  inexigível  a  obrigação  de  fazer  de  publicar  a  sentença,
tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a não recepção da
Lei de Imprensa. Vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
DANO  MORAL.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO.
VIOLAÇÃO  DO  ART.
535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. ART.
525  DO  CPC/1973.  DISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA.  REVISÃO  DAS  CONCLUSÕES  DA
CORTE  LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº  7/STJ.  CONDENAÇÃO  À  PUBLICAÇÃO
INTEGRAL DA SENTENÇA. LEI DE IMPRENSA. NÃO
RECEPÇÃO. STF.  ADPF Nº 130/DF. OBRIGAÇÃO DE
FAZER  INSUBSISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
LEGAL  OU  CONSTITUCIONAL.  DIREITO
CONSTITUCIONAL  DE  RESPOSTA.  DISTINÇÃO.
TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO
ART. 75 DA LEI DE IMPRENSA. INEXIGIBILIDADE DA
OBRIGAÇÃO.  ART.  475-L,  INCISO  II,  §1º,  DO
CPC/1973.  ART.  525,  INCISO III,  §12,  DO CPC/2015.
1. A partir do julgamento definitivo da ADPF nº 130/DF,
pelo Supremo Tribunal Federal, restou reconhecida a não
recepção  da  Lei  nº  5.250/1967  (Lei  de  Imprensa)  pela
Constituição  Federal  de  1988  e,  com  isso,  a
inaplicabilidade  do  art.  75  daquele  diploma legal,  que
estabelecia que a sentença cível (ou criminal), transitada
em  julgado,  deveria  ser  publicada,  a  pedido  do
interessado  e  por  determinação  da  autoridade
competente, em jornal, periódico ou por meio de órgão de
radiodifusão  de  real  circulação,  ou  expressão,  às
expensas  da  parte  vencida  ou  condenada.
2. É assente na jurisprudência da Segunda Seção que o
direito  de  impor  ao  ofensor  o  ônus  de  publicar
integralmente a decisão judicial  condenatória proferida
em  seu  desfavor,  que  não  se  confunde  com  o  direito
constitucional  de  resposta,  não  encontra  fundamento
direto na legislação vigente e tampouco na Constituição
Federal, não sendo abrangido também pelo princípio da
reparação integral do dano, norteador da legislação civil
brasileira. Precedentes. 3. A partir da entrada em vigor
da  Lei  nº  11.232/2005,  que  incluiu,  no  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  o  art.  475-L,  passou  a  existir
disposição expressa e cogente assegurando ao executado
arguir,  em impugnação ao cumprimento  de  sentença,  a
inexigibilidade do título judicial. 4. Nos termos do §1º do
próprio  art.  475-L do  CPC/1973,  considera-se  também



inexigível  o  título  judicial  fundado  em  aplicação  ou
interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição
Federal. 5. É inexigível a obrigação, imposta ao ofensor,
de publicar integralmente a decisão judicial condenatória
proferida  em  seu  desfavor  quando  fundada  única  e
exclusivamente  no art.  75  da  Lei  de  Imprensa,  que  foi
reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  como  não
recepcionada  pela  Constituição  Federal.  Essa
inexigibilidade pode ser arguida, e deve ser reconhecida,
se for o caso, na própria fase de execução, sem que isso
importe  ofensa  à  coisa  julgada.
6.  Fundado  o  título  judicial  em  preceitos  outros,
decorrentes, por exemplo, da interpretação da legislação
civil ou das disposições constitucionais, a obrigação de
publicar  o  teor  da  sentença  é  plenamente  exigível,  só
podendo ser suprimida com a rescisão do título judicial
pelas  vias  rescisórias  ordinárias.
7. No caso, a Corte de origem, ao reformar decisão do
juízo da execução, acabou por negar vigência ao art. 475-
L,  inciso  II,  §  1º,  do CPC/1973,  considerando exigível
obrigação  insculpida  em  título  executivo  judicial  com
esteio  única  e  exclusivamente  no  art.  75  da  Lei  de
Imprensa. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e
provido. (STJ/REsp 1531095/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
DANO  MORAL.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.
EXTRAPOLAÇÃO  DO  DIREITO  DE  INFORMAR.
OFENSA  À  HONRA  CONFIGURADA.  REEXAME  DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
CONDENAÇÃO  À  PUBLICAÇÃO  INTEGRAL  DA
SENTENÇA.  LEI  DE  IMPRENSA.  NÃO  RECEPÇÃO.
STF.  ADPF  Nº  130/DF.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
INSUBSISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL
OU CONSTITUCIONAL.  DIREITO CONSTITUCIONAL
DE  RESPOSTA.  DISTINÇÃO.1.  Consoante  a
jurisprudência  sedimentada  nesta  Corte  Superior,  os
direitos  à  informação  e  à  livre  manifestação  do
pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção
constitucional,  não  possuem  caráter  absoluto,
encontrando  limites  em  outros  direitos  e  garantias
constitucionais não menos essenciais à concretização da
dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra,
à  intimidade,  à  privacidade  e  à  imagem.2.  No
desempenho da nobre  função  jornalística,  o  veículo  de
comunicação  não  pode  descuidar  de  seu  compromisso
ético  com  a  veracidade  dos  fatos  narrados  e,  menos
ainda,  assumir  postura injuriosa  ou  difamatória  com o
simples propósito de macular a honra de terceiros.3.  A



desconstituição das conclusões a que chegou o Tribunal
de origem - no tocante ao conteúdo ofensivo da matéria
jornalística  publicada  na  revista  VEJA  com  o  título
'Sequestro Fajuto' e à responsabilidade da editora ré pelo
dever  de  indenizar  os  danos  morais  dessa  publicação
resultantes  -  ensejaria  incursão  no  acervo  fático-
probatório  da  causa,  o  que,  como  consabido,  não  se
coaduna com a via do recurso especial,  a  teor  do que
dispõe  a  Súmula  nº  7/STJ.4.  A  partir  do  julgamento
definitivo  da  ADPF nº  130/DF,  pelo  Supremo Tribunal
Federal,  restou  reconhecida  a  não  recepção  da  Lei  nº
5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela Constituição Federal
de 1988 e, com isso, a inaplicabilidade do art. 75 daquele
diploma legal, que estabelecia que a sentença cível (ou
criminal), transitada em julgado, deveria ser publicada, a
pedido do interessado e por determinação da autoridade
competente, em jornal, periódico ou através de órgão de
radiodifusão  de  real  circulação,  ou  expressão,  às
expensas da parte vencida ou condenada. 5. É assente na
jurisprudência da Segunda Seção que o direito de impor
ao ofensor  o ônus de  publicar  integralmente  a decisão
judicial condenatória proferida em seu desfavor, que não
se confunde com o direito constitucional de resposta, não
encontra  fundamento  direto  na  legislação  vigente  e
tampouco na Constituição Federal, não sendo abrangido
também pelo  princípio  da  reparação integral  do  dano,
norteador  da  legislação  civil  brasileira.  Precedentes.6.
Recurso  especial  parcialmente  provido.  (STJ/REsp  nº
1.297.426/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em  3/11/2015,
DJe de 10/11/2015).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  VEICULAÇÃO  DE
MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO.
CONDENAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO
PERIÓDICO  COM  FUNDAMENTO  NA  LEI  DE
IMPRENSA. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES..1.Consoante dispõe o art. 535 do CPC,
destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do
julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição.
2.  Em razão da não-recepção da Lei de Imprensa pela
Constituição  Federal  de  1988,  fica  impossibilitada  a
condenação, baseada tão-somente na Lei nº 5.250/67, à
publicação de sentença condenatória no sítio da editora
ré.  3.  Embargos  de  declaração  acolhidos,  com  efeito
infringente,  para conhecer e dar parcial  provimento ao
recurso  especial.  (STJ/EDcl  no  AgRg  no  Ag  nº
1.047.230/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL



GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2012,
DJe de 28/8/2012).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
VEICULAÇÃO  DE  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.
CONTEÚDO  OFENSIVO.  DANOS  MORAIS.  ERRO
MATERIAL.  CORREÇÃO.  PUBLICAÇÃO  DA
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO  AFASTADA.  EFEITOS
INFRINGENTES.  ACOLHIMENTO.  RECURSO
ESPECIAL  PARCIALMENTE  PROVIDO.1.-  Consoante
dispõe o art. 535 do CPC, destinam-se os Embargos de
Declaração  a  expungir  do  julgado  eventuais  omissão,
obscuridade  ou  contradição,  bem  como  para  sanar  a
ocorrência  de  erro  material.  2.-  As  alegações  da
Agravante  são  plausíveis,  pois,  tratando-se  o  direito  à
publicação da sentença no veículo de comunicação,  de
medida  fundamentada,  exclusivamente,  na  Lei  de
Imprensa, hoje não recepcionada, carece a determinação
de  fundamento  jurídico.  3.-   Embargos  de  Declaração
acolhidos,  com  efeitos  infringentes,  para  dar  parcial
provimento  ao  Recurso  Especial.  (STJ/EDcl  no  Ag  nº
1.359.707/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/8/2011,  DJe  de
9/9/2011).

Como bem ponderado pela Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do
julgamento do REsp nº 885.248/MG, “o direito constitucional de resposta, antes
previsto na Lei de Imprensa, continua passível de proteção jurídica, contudo não
mais nos termos em que era previsto na lei não-recepcionada. Para amparar tal
direito, os Tribunais deverão se valer da regra da analogia, invocando o art. 14 do
Pacto de San José da Costa Rica e o art. 58 da Lei 9.504/97”.

Dito isso,  concebo que  foi  acertada  a  decisão de  acolhimento  da
impugnação ao cumprimento de sentença com a declaração de inexigibilidade do
título judicial no tocante à obrigação de publicar a sentença, motivo pelo qual não
merece reforma.

Em virtude do desprovimento do presente recurso, deixo de apreciar
o pedido de inversão dos ônus sucumbenciais.

Por fim, diante da ausência de prévia fixação de honorários, resta
inaplicável  o  art.  85,  §11,  do  CPC/2015,  tendo  tal  matéria,  inclusive,  já  sido
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

 
DIREITO  PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA
ESPECIAL.  CONVERSÃO  DO  TEMPO  DE  SERVIÇO.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO  SOB  A
ÉGIDE  DO  CPC/2015.  DEBATE  DE  ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.  EVENTUAL  OFENSA
REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO



EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO
MANEJADO  SOB  A  VIGÊNCIA  DO  CPC/2015.  1.  A
controvérsia,  a  teor  do  já  asseverado  na  decisão
guerreada,  não alcança estatura constitucional.  Não há
falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados
nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a
análise  da legislação infraconstitucional  encampada na
decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa
eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de
viabilizar  o  conhecimento  do  recurso  extraordinário.
Desatendida  a  exigência  do  art.  102,  III,  “a”,  da  Lei
Maior,  nos  termos  da  remansosa  jurisprudência  desta
Suprema  Corte.  2.  O  Plenário  Virtual  desta  Corte,  no
julgamento  do  AI  841.047-RG/RS  e  do  ARE  906.569-
RG/RS, reconheceu a inexistência de repercussão geral da
matéria atinente ao cômputo do tempo de serviço exercido
em condições especiais para efeito de aposentadoria, em
face do caráter infraconstitucional do debate. 3. As razões
do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos  que  lastrearam  a  decisão  agravada.  4.
Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável
o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido
e não provido, com aplicação da penalidade prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ST/RE
1015461 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma,  julgado  em  07/04/2017,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-091  DIVULG  03-05-2017  PUBLIC
04-05-2017). (grifo nosso).

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo-se incólume todos os termos da decisão. 

É como VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator


