
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2017.0000716731

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração 
nº 0003978-35.2012.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é 
embargante LUIZ EDUARDO BAPTISTA DA ROCHA, são embargados APRO 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS e 
SONIA REGINA PIASSA.

ACORDAM, em 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os 
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SALLES ROSSI (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS E LUIS MARIO 
GALBETTI.

São Paulo, 21 de setembro de 2017.

JAMES SIANO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 27645
Embargos de Declaração nº 0003978-35.2012.8.26.0011/50000
Embargante: Luiz Eduardo Baptista da Rocha 
Embargdos: Apro Associação Brasileira de Produção de Obras 
Audiovisuais e Sonia Regina Piassa
Comarca: São Paulo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando contradição, 
já que se as ofensas foram dirigidas ao seu comportamento 
e também se referem à sua pessoa, ofendendo sua hora, 
além de prequestionar o art. 5º, incs. V (direito de resposta 
proporcional ao agravo e indenização por dano material, 
moral ou à imagem) e X (inviolabilidade da intimidade, 
vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurada a 
indenização por dano material ou moral), da CF, e arts. 186 
(ato ilícito em decorrência de ação ou omissão que viole 
direito ou cause dano a outrem), 927 (obrigação do dever 
de indenizar) e 953 (indenização por injúria, difamação ou 
calúnia) do CC. 
Rejeição. Não se verifica a alegada contradição, já que o 
acórdão foi claro ao expor que as colocações referentes ao 
comportamento do embargante não têm o condão de 
ofender sua honra, enquanto pessoa, o que afasta a 
responsabilidade civil e consequente dever de indenizar. 
Ausência de vilipêndio aos arts. 5º, incs. V (direito de 
resposta proporcional ao agravo e indenização por dano 
material, moral ou à imagem) e X (inviolabilidade da 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 
assegurada a indenização por dano material ou moral), da 
CF, e arts. 186 (ato ilícito em decorrência de ação ou 
omissão que viole direito ou cause dano a outrem), 927 
(obrigação do dever de indenizar) e 953 (indenização por 
injúria, difamação ou calúnia) do CC. 
Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão 

de f. 387/391, apontando contradição, já que se as ofensas foram dirigidas  

ao seu comportamento também se referem à sua pessoa, ofendendo sua 

honra, além de prequestionar o art. 5º, incs. V (direito de resposta 

proporcional ao agravo e indenização por dano material, moral ou à 

imagem) e X (inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem 

das pessoas, assegurada a indenização por dano material ou moral), da 

CF, e arts. 186 (ato ilícito em decorrência de ação ou omissão que viole 

direito ou cause dano a outrem), 927 (obrigação do dever de indenizar) e 

953 (indenização por injúria, difamação ou calúnia) do CC (f. 421/426).
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Petição apontando a intempestividade dos embargos 

(f. 431/434).

É o relatório.

A embargada peticiona aduzindo a intempestividade 

dos embargos, suscitando que o termo final à oposição seria 08/02/2017, 

mas a petição data de 10/02/2017 (f. 432, item 01).

 Ocorre que embora haja protocolo com a data de 

10/02/2017 (f. 421), apontando o recebimento da petição dos embargos em 

2º grau, há protocolo com data anterior  08/02/2017, realizado no Fórum 

João Mendes, de acordo com o que seria o termo final apontado pela 

embargada, inclusive, sendo os embargos tempestivos.  

Não se verifica a alegada contradição, já que o 

acórdão indicou que as colocações referentes ao comportamento do 

embargante não tiveram o condão de ofender sua honra, enquanto pessoa, 

o que afasta a responsabilidade civil e consequente dever de indenizar (f. 

389/390). 

Os declaratórios têm fins infringentes, ao atacar razão 

de decidir do acórdão (f. 425), o que é inadmissível, nesta sede. 

Ausência de vilipêndio aos arts. 5º, incs. V (direito de 

resposta proporcional ao agravo e indenização por dano material, moral ou 

à imagem) e X (inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem 

das pessoas, assegurada a indenização por dano material ou moral), da 

CF, e arts. 186 (ato ilícito em decorrência de ação ou omissão que viole 

direito ou cause dano a outrem), 927 (obrigação do dever de indenizar) e 

953 (indenização por injúria, difamação ou calúnia) do CC. 

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de 

declaração..

JAMES SIANO
Relator


		2017-09-21T14:46:43+0000
	Not specified




