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Vistos etc...

Aduziu a Embargante a presença de OMISSÃO na sentença prolatada, haja vista que no

dispositivo desta a restou ausente a determinação da retirada da postagem, bem como o direito de resposta

da autora.

 Em resumo, este é o fundamento dos embargos.

 DECIDO:

 Os embargos de declaração têm como única finalidade corrigir defeitos ocorrentes no

julgado, não servindo para reexaminar questões já decididas, embora o julgador tenha adotado resistências

das partes. Ou seja, o escopo dos declaratórios é elidir da sentença, obscuridade, contradição, omissão ou

duvida. Essa, pois é a função normal dos declaratórios: expungir imperfeições do julgado.

 Analisando a sentença reconheço a omissão e, suprindo-a, modifico o seu dispositivo para

que conste a determinação quanto à retirada da postagem feita pelo requerido.

 Quanto ao direito de resposta pleiteado pela embargante, verifico que no ordenamento

jurídico brasileiro ele está previsto nas Leis 9.504/97 e 5.250/67, contudo, em nenhuma delas é abordado

o direito de resposta para pessoa física.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 48, parágrafo único da Lei 9.099/95, ACOLHO EM

 os presentes Embargos de Declaração. Dessa forma, o dispositivo da sentença é o seguinte:PARTE

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Excluo do pólo passivo a

Requerida ANA LEA COELHO DOS SANTOS COSTA, por ser parte Ilegítima e, nos termos do art.

269, I, do CPC, condeno o Requerido SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO

MARANHÃO, a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo esse valor ser atualizado

de acordo com o enunciado nº 10 das TRCC.

Determino ainda, que o requerido retire a postagem da rede social no prazo de 10 dias

corridos, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos

reais), limitada ao valor de quarenta salário mínimos.
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 Transitada esta em julgado, a parte vencida terá o prazo de 15 dias para o pagamento da

condenação,e não o fazendo neste prazo, ao seu valor será acrescido de 10% de multa, na forma do art.

475-J do CPC, aplicado ao sistema de Juizados Especiais, conforme Enunciado 105 FONAJE”.

Intimem-se.

 

São Luís, 18 de maio de 2015.

 

Juiz Celso Orlando Aranha Pinheiro Junior

Auxiliar- respondendo pelo 8º JEC 
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