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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de 
Declaração nº 0066124-71.2009.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio 
Preto, em que é embargante CLÁUDIO JOSÉ BOLONHESI, são embargados 
ROSMANI APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e 
JORGE LUIS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos sem efeito 
infringente. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARY GRÜN (Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.

São Paulo, 8 de novembro de 2017.

SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 4951

Nº Processo - Classe: 0066124-71.2009.8.26.0576/50000 - Embargos de Declaração

Origem: Comarca de São José do Rio Preto

Juiz(a) de 1º Grau: Lavínio Donizetti Paschoalão 

Partes: Embargante: Cláudio José Bolonhesi 
Embargdos: Rosmani Aparecida Rodrigues de Souza e Jorge 
Luis Rodrigues

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação por parte do 
recorrido de que o acórdão teria sido omisso em relação às 
preliminares arguidas nas contrarrazões ao recurso de 
apelação. Julgamento determinado pelo C. STJ, o qual deu 
provimento ao Recurso Especial interposto contra o julgado 
que rejeitou os embargos de declaração. Reconhecimento, 
pela Corte Superior, das omissões apontadas nos embargos, 
com determinação de nova apreciação dos embargos pela 
Câmara de origem. Acolhimento dos embargos para sanar 
as omissões, contudo sem efeito infringente.

AGRAVO RETIDO. Oitiva das partes em juízo. Pedido 
indeferido em audiência. Juiz é o destinatário da prova, 
cabendo-lhe analisar a viabilidade e a necessidade das 
provas pleiteadas pelas partes, podendo indeferir aquelas 
que considerar inúteis para o julgamento da lide - Artigo 
130, § único, do antigo CPC (com correspondência no artigo 
370 do novo Código). Não verificado o alegado cerceamento 
de defesa. Agravo improvido.

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Existência 
de queixa por crime contra a honra (difamação), a qual foi 
objeto de transação penal. Alegação do embargante de que 
a suspensão condicional do processo não significou a 
admissão da culpa. Não acolhimento. Princípio da 
independência das instâncias. Não afetação do processo 
cível pela solução no processo criminal  Jurisprudência. 
Ação cível em discussão não é “ex delicto”, portanto, em 
princípio, não haveria obrigatoriedade de se aguardar a 
decisão em eventual processo criminal para a análise dos 
danos morais nesta demanda, mesmo porque houve 
expressa admissão, pelo embargante, dos fatos alegados na 
inicial.

Acolhimento dos embargos, sem efeito infringente na 
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solução do acórdão, mesmo porque a determinação do STJ 
apenas se referiu à reapreciação das preliminares trazidas 
na apelação, não havendo insurgência quanto ao mérito.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO 
INFRINGENTE.

Por intermédio do acórdão de fls. 237/239, proferido aos 19/03/2014, 

o E. Des. Mendes Pereira, à época relator do recurso, deu provimento à apelação para 

reformar em parte a r. sentença de Primeiro Grau, reconhecendo a ocorrência de dano 

moral indenizável, fixando reparação no importe de R$ 3.000,00 em favor da 

consumidora autora.

Às fls. 242/247, o requerido-apelado (Cláudio José Bolonhesi) opôs 

embargos de declaração em face do acórdão, alegando que não haviam sido apreciadas 

as duas preliminares arguidas nas contrarrazões à apelação: uma em relação à apreciação 

do agravo retido de fls. 114/115, interposto por ocasião da audiência de instrução 

realizada; outra quanto à impossibilidade jurídica do pedido.

Pleiteou, então, fosse sanada a omissão, eis que a não apreciação das 

preliminares teria ensejado cerceamento de defesa.

Houve expressa oposição, por parte do embargante, ao julgamento 

virtual (fls. 252).

Os embargos foram encaminhados a julgamento, tendo a Turma 

Julgadora entendido que seriam infringentes, não havendo omissão a ser sanada (fls. 

257/258).

Em seguida, Cláudio interpôs Recurso Especial (fls. 261/286), o qual 

foi provido pelo C. Superior Tribunal de Justiça aos 03/06/2016 (fls. 328/330), sendo 

determinada a baixa dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.
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Dessa forma, em atenção ao decidido no acórdão da lavra do E. Min. 

Moura Ribeiro, necessária nova análise dos embargos de declaração (incidente nº 

50000).

É O RELATÓRIO.

Os embargos comportam acolhimento, contudo, sem efeito 

infringente.

O requerido-apelado Cláudio Bolonhesi ingressou com embargos de 

declaração em relação ao acórdão de fls. 237/239, o qual deu provimento à apelação 

interposta por Rosmani Aparecida de Souza e Jorge Luis Rodrigues em face da r. 

sentença de improcedência.

Asseverou que o julgado teria se omitido em relação às preliminares 

arguidas nas contrarrazões de apelação, relativas à apreciação do agravo retido oposto 

contra a decisão proferida em audiência que indeferiu a oitiva das partes (termo de 

audiência - fls. 114/115) e à suposta ausência de possibilidade jurídica do pedido 

(fls. 182/191).

E, da análise dos autos, nota-se que efetivamente o acórdão de 

fls. 237/239 não apreciou as preliminares mencionadas, devendo ser sanadas as 

omissões apontadas nos embargos.

Em primeiro lugar, não seria o caso de provimento do agravo retido.

Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe analisar a 

viabilidade e a necessidade das provas pleiteadas pelas partes, podendo indeferir aquelas 

que considerar inúteis para o julgamento da lide, consoante expressamente previsto no 

artigo 130, § único, do antigo CPC (com correspondência no artigo 370 do novo 

Código).
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Na situação dos autos, o D. Magistrado "a quo" entendeu 

desnecessária a inquirição das partes, eis que diretamente interessadas no deslinde da 

demanda, sendo as demais provas suficientes para ensejar a solução de mérito, optando 

por ouvir apenas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 118/121).

Em casos análogos, assim já decidiu esta Egrégia Corte:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação 

anulatória de ato jurídico c.c. devolução de quantia 

paga. Sentença de procedência para reconhecer a 

nulidade do compromisso de compra e venda em razão 

da ilicitude de seu objeto e do seu flagrante intuito de 

fraudar a lei (art. 166, II e IV do CC). Agravo retido. 

Pretensão de deferimento de oitiva das partes em 

audiência. Impossibilidade. Sendo o Juiz o destinatário 

das provas, pode este indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias (art. 370 do CPC). 

Improcedência. (...) RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação 0076668-39.2011.8.26.0224; Relator Des. 

Beretta da Silveira; 3ª Câmara de Direito Privado; j. 

26/06/2017)

Prestação de serviços. Iluminação e som em festa de 

formatura escolar. Ação de cobrança julgada procedente 

na origem. Apelo da ré. Reiteração de agravo retido. 

Oitiva das partes de ofício pelo juiz na audiência. 

Possibilidade. Aplicação dos artigos 130 e 342 do CPC. 

Inocorrência de ofensa aos artigos 131, segunda parte, e 

458, II, do CPC Agravo improvido. Alegação da 

apelante de que o contrato não foi firmado com ela e sim 

com outra empresa com a qual negociou. Prova que a 

desfavorece. Documentos e testemunhos. Procedência da 

ação mantida. Apelo improvido. (Apelação 1009346003; 

Relator Des. Dyrceu Cintra; 36ª Câmara de Direito 
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Privado; j. 25/09/2008)

No mais, a arguição de impossibilidade jurídica do pedido também 

não comportaria acolhimento.

Afirmou o embargante nas contrarrazões que os pedidos efetuados 

pelos autores na demanda estariam amparados no fato de ter ocorrido uma transação 

penal entre as partes.

Contudo, entendia que a suspensão condicional do processo criminal 

não havia ensejado a confissão da prática ou a concordância em relação à culpa atribuída 

pelos supostos ofendidos.

Desse modo, não havendo efetiva admissão quanto à prática de crime 

contra a honra, incabível o pedido de danos morais efetuado pelos autores-apelantes 

nesta demanda.

Todavia, pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência no 

sentido de que qualquer pessoa que praticar ato ilícito pode ser responsabilizada 

concomitantemente em diferentes dimensões, nos termos do princípio da independência 

das instâncias, não havendo, necessariamente, afetação entre os procedimentos.

Neste sentido:

Responsabilidade Civil. Dano moral. Suspensão do feito 

para se aguardar desfecho de ação penal. 

Desnecessidade, na espécie. Independência das 

responsabilidades cível e criminal (...). Hipótese, 

ademais, que não se confunde com a ação "ex delicto". 

Suspensão afastada. Recurso provido. (Agravo de 

Instrumento 2072985-74.2016.8.26.0000; Relator Des. 

Augusto Rezende; 1ª Câmara de Direito Privado; j. 
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18/07/2016)

Agravo de instrumento. Indenização por dano moral. 

(...). Indeferimento da suspensão do processo cível 

enquanto tramita o processo criminal. Independência da 

responsabilidade civil da criminal, que ainda está em 

fase investigatória. Decisão mantida. Recurso 

improvido. (Agravo de Instrumento 

2172934-71.2016.8.26.0000; Relator Des. Mauro Conti 

Machado; 9ª Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2016)

Neste contexto, a menos que já houvesse sentença criminal que 

reconhecesse a inexistência do fato ou a não configuração da autoria atribuída ao autor, 

não seria razoável admitir que a ação de reparação cível fosse afetada pela solução 

relacionada à suspensão condicional do processo na esfera criminal, mesmo porque em 

nenhum momento o apelado-embargante negou a prática do ato considerado ofensivo 

pelos autores (xingamentos e ameaças por telefone), ocupando-se apenas de argumentar 

que as frases foram tiradas de um contexto, não possuindo caráter efetivamente 

insultuoso.

Não bastasse, não se tratava de ação civil “ex delicto”1, sendo 

desnecessário aguardar a solução do processo criminal.

Do mesmo modo, não seria relevante o fato de ter havido a suspensão 

condicional do processo ou o motivo da suspensão, pois houve expressa admissão dos 

fatos pelo requerido, cabendo ao juízo cível  no caso, a Turma Julgadora que reformou 

a sentença para impor ao requerido o pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização 

por danos morais  analisar as circunstancias do caso concreto independentemente do 

ocorrido no processo em trâmite na outra esfera de justiça.

1 Ação que visa a reparação de um dano, moral ou material, oriundo de um ilícito 
penal, cujo objeto é uma sentença penal condenatória transitada em julgado, 
constituindo, portanto, um título executivo judicial.
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Portanto, ficam sanadas as omissões em relação às preliminares 

arguidas pelo requerido em contrarrazões de apelação. Contudo, sem alteração da 

solução de mérito contida no acórdão embargado.

Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos declaratórios, 

sem efeito infringente, nos termos da fundamentação.

SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ

Relatora
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