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Acórdão Nº 1106105

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO
IMPROVIDO.

I. O inconformismo da parte embargante (alegação de  quanto às alegações acerca do “omissão
interesse público sobre a venda ilegal de medicamentos, que denota a atualidade do tema e justifica a

 ”, especialmente manutenção da notícia no site “sob o prisma do direito da sociedade de ser informada
”, bem como quanto ao argumento de “ ”) vedação constitucional à censura revela tentativa de

 rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na
via eleita.

II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Art. 46), 
enfrentou os argumentos e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a

 (critério não absoluto do direito fundamentalprevalecer tese contrária aos interesses do embargante
à liberdade da imprensa – itens I e II da ementa; juízo de ponderação e prevalência do direito que se
apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica da Carta Magna” – item III da ementa; prestígio,
no caso concreto, à tutela do direito ao esquecimento – item IX da ementa; ausência de razões especiais
a justificar um interesse preponderante do público – item X da ementa).

III. A  dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, ratio essendi
e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do

.recorrente

IV. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e
suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c



CPC, Art. 1.022, I e II).

VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GILMAR TADEU SORIANO - Relator,
CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1º Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal,
sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em proferir a seguinte
decisão: EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 26 de Junho de 2018

Juiz GILMAR TADEU SORIANO
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz GILMAR TADEU SORIANO - Relator

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

EMBARGOS CONHECIDOS. REJEITADOS. UNÂNIME.


