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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002850-89.2006.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante TEREZINHA 
MARIA SIMÕES, é apelado GISELE LABAT.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Fica 
prejudicado o pedido de adiamento, pois foi entregue petição após o início da sessão.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ALCIDES (Presidente), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE E JOSÉ ROBERTO 
FURQUIM CABELLA.

São Paulo, 10 de novembro de 2016

PAULO ALCIDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO N° 29416

APELAÇÃO CÍVEL 0002850-89.2006.8.26.0075

APELANTE (S): TEREZINHA MARIA SIMÕES

APELADO (S): GISELE LABAT

COMARCA DE SANTOS

MM. JUIZ (A) DE DIREITO: FÁBIO SZNIFER

RESPONSABILIDADE CIVIL. BRIGA ENTRE 
CONDÔMINOS. OFENSAS DIRIGIDAS CONTRA A HONRA 
DA AUTORA. IMPEDIMENTO DO CURSO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL, PREVISTO NO ART. 200 DO CÓDIGO 
CIVIL, QUE INCIDE APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE A 
DECISÃO A SER PROFERIDA NO JUÍZO CRIMINAL FOR 
DETERMINANTE AO DESLINDE DA CAUSA 
APRESENTADA AO JUÍZO CÍVEL. RECONHECIMENTO 
DO CRIME DE DIFAMAÇÃO QUE ERA IRRELEVANTE 
PARA AFERIR-SE EVENTUAL DANO MORAL 
DECORRENTE DOS XINGAMENTOS PERPERTRADOS 
PELA RÉ. PRESCRIÇÃO BEM RECONHECIDA. SENTENÇA 
MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 

276/283) interposto contra a r. sentença (fls. 265/267), objeto de 

embargos declaratórios (fl. 273), que reconheceu a prescrição e, 

outrossim, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado 

por TEREZINHA MARIA SIMÕES contra GISELE LABAT.

Inconformada, postula a autora a anulação 

do decisum. Pretende seja afastada a pronúncia de prescrição e, 

ato contínuo, que os autos sejam devolvidos à origem para regular 

instrução probatória, pena de cerceamento de defesa. 

Alternativamente, requer a procedência do pleito inicial.

Contrarrazões a fls. 288/295.

É o relatório.

“Nos termos do art. 200 do atual Código 

Civil, 'quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no 
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juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva 

sentença definitiva'. Trata-se de uma inovação, pela qual, na 

pendência de apuração criminal, não corre a prescrição até o 

trânsito em julgado da sentença a ser prolatada nesse âmbito. 

Esse dispositivo legal tem aplicação direta aos casos que envolvem 

a pretensão indenizatória, com prazo prescricional de três anos, 

contados da ocorrência do evento danoso ou do conhecimento de 

sua autoria, conforme o art. 206, §3º, V, do atual CC. Conforme 

decisão publicada no Informativo n. 500 do STJ, a finalidade 

do art. 200 do CC 'é evitar soluções contraditórias entre os 

juízos cíveis e criminais, especialmente quando a solução do 

processo penal seja determinante do resultado do cível. 

Sendo assim, permite-se à vítima aguardar a solução da 

ação penal para, apenas depois, desencadear a demanda 

indenizatória na esfera cível. Por isso é fundamental que exista 

processo penal em curso, ou pelo menos, a tramitação de inquérito 

policial até o seu arquivamento' (STJ, Resp 1.180.237/MT, Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.06.2012)”1. (negritei)

Note-se, portanto, que para haver a causa 

impeditiva do curso da prescrição prevista no art. 200 do Código 

Civil, a decisão a ser proferida no juízo criminal, indubitavelmente, 

deve influenciar na conclusão a ser obtida no juízo civil:

“Ação de indenização por danos morais. 

Ação movida por filhos de detento, vítima de homicídio no Presídio 

do Carandiru em São Paulo, em outubro de 1992, na conhecida 

'Chacina do Carandiru'. Sentença de procedência. Recurso da 

Fazenda Estadual. Admissibilidade. Prescrição extintiva 

configurada. Inaplicabilidade da causa impeditiva da prescrição, 

prevista no artigo 200 do Código Civil, porque inexistente relação 

de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, haja vista que 
1 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 275.
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a apuração do fato cível em nada dependia da ação penal. Recurso 

provido para, acolhendo a preliminar de prescrição, extinguir o 

processo, com exame do mérito, com fundamento no art. 487, II, 

do NCPC” (TJSP, Apelação Cível nº 1039765-11.2014.8.26.0053, 

11ª Câmara de Direito Público, Des. Aroldo Viotti, j. 30/08/2016, 

V.U.) (grifei)

In casu, a apuração dos fatos descritos na 

inicial (dano moral decorrente de xingamentos proferidos pela 

recorrida) independia de eventual reconhecimento do crime de 

difamação na esfera criminal, a uma, porque bem delineada a 

autoria e as condutas perpetradas pela ré, a duas, porque a queixa-

crime outrora apresentada pela recorrente fora extinta com fulcro 

em sua própria inércia (fls. 211/225), de modo que não haveria 

constituição do título executivo judicial a obstar o transcurso do 

prazo prescricional.

Nesse sentido, como bem esclarecido pela 

eminente Desª. Rosangela Telles, “(...) doutrina e a jurisprudência 

entendem que o artigo 200 do Código Civil deve ser aplicado em 

favor das vítimas de crime, as quais, além da incursão na esfera 

penal, também buscam a reparação no juízo cível. Ou seja, o prazo 

da prescrição cível se inicia com a decisão na esfera criminal nos 

casos em que a decisão no âmbito penal constituir título executivo 

na área cível (ação civil ex delito), vale dizer, em casos em que a 

vítima do delito aguarda a decisão em processo crime para buscar 

os danos lá reconhecidos. Neste caso, haveria mera liquidação, 

sendo desnecessário o processo de conhecimento” (TJSP, Apelação 

Cível nº 0004553-71.2013.8.26.0637, 2ª Câmara de Direito 

Privado, j. 23/02/2016). (grifei)

Desse modo, correta a pronúncia de 

prescrição pelo MM. Juiz a quo:
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“(...) Em continuação, reconheço a 

prejudicial de mérito da prescrição. Com efeito, as ofensas teriam 

sido proferidas em 02 de maio de 2003, mas a ação somente foi 

interposta em 29 de setembro de 2006, portanto, após o prazo de 

três anos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Neste 

ponto, cabe enfatizar que a ação penal anteriormente ajuizada não 

tem o condão de interromper ou suspender o prazo processual. Em 

primeiro lugar, porque a parte ré sequer foi citada naquela ação. 

Desta forma, inexistindo citação, não houve a certeza inequívoca 

da parte ré, de modo que não incidiu a causa direta de interrupção. 

Em segundo lugar, porque há plena independência entre a seara 

cível e criminal, cada qual com os seus requisitos próprios, de 

modo que a ação penal ajuizada em nada influiria para a resolução 

da matéria em âmbito cível. Em terceiro lugar, porque não há a 

aplicação do artigo 200 do Código Civil ao caso concreto, vez que, 

conforme mencionado, há plena independência entre as searas. 

Desta forma, não era necessária a ação penal para apurar a 

responsabilidade da ré, ao revés, a ação penal em nada influiria 

quanto à responsabilidade civil da parte ré, de modo que não é 

possível se afirmar que a ação civil dependia de 'fato que deva ser 

apurado no juízo criminal'. Em outras palavras, há independência 

da ação civil à ação penal, já que o fato imputado era plenamente 

individualizado e independente, de modo que não havia motivos 

para que a autora aguardasse o deslinde da ação penal, havendo, 

em realidade, inércia da parte autora” (fls. 265/266).

Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
    Relator
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