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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz 
Aline Gomes dos Santos 

 
Em 25/01/2016 

 
 

 
Sentença 

 
Recebo os embargos de declaração de fls. 112/113, uma vez que tempestivos. 

 
No mérito, todavia, REJEITO-OS por não haver na sentença nenhuma das hipóteses do art. 535 
do CPC. 

 
O que há é inconformismo dos recorrentes com a solução dada à causa, o que deverá ser objeto 
de recurso próprio buscando a modificação do julgado. Ademais, conforme se extrai dos autos, 
houve promoção ministerial a fl. 96v requerendo que a parte ré esclarecesse o que pretendia 
provar com a prova oral, ressaltando o Ministério Público que a postagem da fotografia não foi 
refutada na contestação, Pelo despacho de fl. 97 o juízo determinou que fosse atendido o 
requerido pelo Ministério Público, no entanto, a parte ré se quedou inerte, conforme certificado a fl. 
98. Assim, o julgamento do feito, diante da vasta prova documental carreada aos autos, não 
configura cerceamento de defesa, valendo registrar que a prova oral não foi produzida por inércia 
de quem a requereu (que deixou de atender a cota ministerial, não demonstrando a necessidade 
da produção da prova requerida). Por tais razões, fica desprovido o recurso. 

 
Rio de Janeiro, 25/01/2016. 

 
 

Aline Gomes dos Santos - Juiz de Direito 
 
 
 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz 

Aline Gomes dos Santos 

Em /_ /   
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