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ACÓRDÃO
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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  EM  SEDE  DE
EMBARGOS. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração que, a pretexto de sanar inexistente omissão, instauram
nova discussão a respeito de matéria expressa e coerentemente decidida pelo Acórdão
embargado hão de ser rejeitados. 

2.  Fundamentando  a  decisão  de  forma  clara  e  suficiente,  não  está  o  magistrado
obrigado  a  se  pronunciar  sobre  todas  as  teses  e  dispositivos  legais  suscitados  pelo
recorrente. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos
Declaratórios na Apelação n.º  0000435-30.2012.815.0011, em que figuram como
Embargante  Dyogo  Henrique  Barros  Figueiredo e  como  Embargada  Sociedade
Anônima Diário da Borborema.

ACORDAM  os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  seguindo  o  voto  do  Relator,  à  unanimidade,  em
conhecer os Embargos de Declaração e rejeitá-los.

VOTO.

Dyogo Henrique Barros Figueiredo opôs Embargos de Declaração contra o
Acórdão de ID. 131/132-v, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por
ele  ajuizada  em  face  da  Sociedade  Anônima  Diário  da  Borborema,  julgou
improcedente  o pedido,  ao  fundamento  de  que  não houve exercício  irregular  da
liberdade de informação. 

Em suas razões recursais, f. 134/136, alegou que o Acórdão foi omisso quanto a
alegação  de  que  a  matéria  publicada  pelo  Embargado  foi  baseada  em  informações
inexistentes e não se limitou a repassar as informações da autoridade policial.

Pugnou  pelo  acolhimento  dos  Aclaratórios  para  que  seja  sanado  o  suposto
defeito apontado.

Sem Contrarrazões, certidão de f. 140.



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Ao contrário do alegado pelo Embargante a alegação quanto a inexistência das
informações publicadas pela Embargada foi analisada no Acórdão Embargado, restando
consignado  que a  reportagem  veiculada  descreveu  o  fato  baseando-se  nas
informações  de  algumas  testemunhas  que  estavam  no  local  do  crime  e  alguns
levantamentos realizados pela polícia, senão, veja-se:

Infere-se  do  texto  colacionado  aos  autos,  f.  23,  que  a  reportagem  veiculada
descreveu o fato baseando-se nas informações de algumas testemunhas que estavam
no local do crime e alguns levantamentos realizados pela polícia, afirmando que, de
acordo com os investigadores da Delegacia de Homicídios, o crime poderia ter sido
uma espécie de acerto de contas, uma vez que a vítima estava sendo apontada como
suspeito de participar de um outro crime contra a vida.

Na matéria jornalística a Apelada ressaltou que as informações foram extraídas
dos levantamentos e investigações realizados pela 2ª Delegacia Regional de Polícia
Civil de Campina Grande, restando demonstrado o caráter meramente informativo.

Vislumbra-se nítida intenção de rediscussão do mérito expressa e coerentemente
decidido, em patente desconformidade com incisos I e II do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

O  caráter  prequestionatório  que  o  Embargante  deseja  emprestar  aos
Aclaratórios  não  há  como ser  acolhido,  já  que  o  aludido  Acórdão dissecou toda a
matéria discutida, não existindo, portanto, qualquer eiva de omissão a ser sanada.

Posto isso, conhecido os Aclaratórios, rejeito-os.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


