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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração nº 1004663-73.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São 
Bernardo do Campo, em que é embargante APPLE COMPUTER DO 
BRASIL LTDA, é embargada ALEXANDRA NOGUEIRA DOS 
SANTOS.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e 
rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT (Presidente) 
e ANA CATARINA STRAUCH.

São Paulo, 15 de agosto de 2017. 

Campos Petroni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBGTE.:   APPLE COMPUTER DO BRASIL LTDA.  -   (Ré)
EMBGDA.:   ALEXANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS -   (Autora)
JUÍZA DRA.       FABIANA FEHER RECASENS

V O T O                 Nº             32.354

EMENTA
Ação indenizatória por danos materiais e morais.  
Aquisição de telefone celular (Iphone 5C), no 
exterior, que apresentou defeito após um ano e seis 
meses.   Não efetuada a troca do aparelho.   R. 
sentença de improcedência.   Apelo só da 
consumidora.   Mesmo expirada garantia 
contratual, plausível a responsabilidade da 
requerida, já que não se espera que a vida útil de 
um celular se resuma a um ano e meio.   Pouco 
relevo que tenha o aparelho sido adquirido fora do 
País.   Danos materiais e morais vislumbrados, 
tendo a empresa fabricante dado uma “canseira” 
na consumidora pagante.   Deu-se provimento ao 
apelo  da acionante.
Embargos declaratórios opostos pela ré.   
Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou 
contradição.   Decisão colegiada unânime clara e 
objetiva.   Os declaratórios devem ser encarados 
como instrumento de aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional, não como meio hábil ao 
reexame da causa, apenas porque o decisum 
refletiu entendimento contrário ao defendido pela 
embargante.   Embargos de declaração conhecidos 
por serem tempestivos, porém rejeitados.

São embargos declaratórios opostos pela 
empresa acionada contra Acórdão unânime de fls. 178/187, 
que contou com a participação das Doutas Des. Ana 
Catarina Strauch e Daise Fajardo Nogueira Jacot, onde 
dado provimento ao apelo interposto pela autora. 

Sustenta, em síntese, que houve omissão no 
Aresto, que nada mencionou quanto ao fato de o aparelho da 
utente embargada não ser homologado pela Anatel, por ter 
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sido adquirido no exterior, e teve seu funcionamento 
prejudicado após atualização do sistema.   Prequestiona a 
matéria para fins de interposição de recursos às instâncias 
superiores.

A autora manifestou-se nos termos do art. 
1023, § 2º, do CPC, fls. 06/07 e 08/09.

É o relatório, em complementação aos de fls. 
104 e 175.

Primeiro, registre-se a tempestividade dos 
presentes embargos, que devem ser conhecidos, já que 
digitalizados nos autos da apelação em 04.11.16, mesmo 
tendo sido protocolizados em opção inadequada, por 
configurar medida rigorosa, afigurando-se mais adequado 
prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas.    
Registre-se que não se vislumbra prejuízo ao exercício do 
direito de defesa da autora, que tomou conhecimento da 
peça ao se manifestar a fls. 06/07 e 08/09.

Dito isso, rejeito os embargos declaratórios da 
empresa ré, porquanto inexistente omissão, obscuridade 
e/ou contradição a ser sanada no Acórdão unânime.

Ao contrário do que pretende fazer crer a 
embargante, não há contradição, tampouco omissão ou 
mesmo obscuridade no Aresto atacado, que apresenta 
adequada motivação.

De se destacar que consignou-se na decisão 
colegiada que:

“...incontroverso que a autora adquiriu o celular 
como destinatária final (presentar a filha), sendo irrelevante o fato 
de o equipamento ter sido adquirido no exterior, pois se trata de 
vício em aparelho, e com garantia mundial.  



                                                                                                 4

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004663-73.2016.8.26.0564/50000

(...)

Assim, não observando a empresa ré o dever legal 
de substituição do produto/conserto em trinta dias, plausível o ato 
ilícito e dano extrapatrimonial à autora, que, além de frustrada a 
utilização do bem de consumo, não teve observado em seu favor o 
tratamento adequado à solução do problema”.

Ou seja, ponderou-se ser irrelevante o fato do 
aparelho ter sido adquirido fora do Brasil, por se tratar de 
equipamento com garantia mundial, tendo a empresa ré o 
dever legal de consertar/substituir o produto em trinta dias, 
não se olvidando da plena aplicação do CDC ao caso.

Certo que os embargos declaratórios não se 
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, 
ou suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos 
presentes, tendo em vista que a embargante pretende, em 
verdade, o reexame da causa, apenas porque o decisum 
refletiu entendimento contrário ao por ela defendido.    Nesse 
sentido, confira-se:
0005670-60.2010.8.26.0457   Embargos de Declaração   

Relator: Mario A. Silveira 

Comarca: Pirassununga 

Órgão julgador: 33ª Câmara de Direito 
Privado 

Data do julgamento: 16/04/2012 

Data de registro: 18/04/2012 

Outros números: 
5670602010826045750000 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se 
prestam ao reexame da causa nem para fins de prequestionamento de 
questões federais ou constitucionais como meio de viabilizar eventual 
recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às 
hipóteses descritas no artigo 535 do Código de Processo Civil.  Alegação de 
omissão afastada. 

=======
9245213-19.2005.8.26.0000   Embargos de Declaração   

Relator: Fortes Barbosa 

Comarca: São Paulo 

Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito 
Privado 
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Data do julgamento: 28/03/2012 

Data de registro: 03/04/2012 

Outros números: 
9245213192005826000050000 

Ementa: Embargos de declaração -  Caráter exclusivo de 
prequestionamento -  Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade 
- Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade - Não merecem 
acolhimento embargos de declaração cujo único objetivo é a modificação 
da decisão  -  Embargos rejeitados. 

=======
Embargos de Declaração 994050384226 

Relator: Rui Stoco  

Comarca: Bauru  

Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito 
Público 

 

Data do julgamento: 22/11/2010  

Data de registro: 07/12/2010  

Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição no v. 
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não 
se admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de 
prequestionamento, se inexistente omissão ou obscuridade no acórdão.  
Julgador que não está obrigado a rebater um a um os argumentos 
aviventados pelas partes.   Abuso do direito de recorrer.   Aplicação da 
multa prevista no § único do art. 538, do CPC.   Embargos rejeitados, com 
observação. 

=======
Embargos de Declaração 991040243626 

Relator: Vieira de Moraes  

Comarca: São Paulo  

Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito 
Privado 

 

Data do julgamento: 25/11/2010  

Data de registro: 15/12/2010  

Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado - 
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação, 
havendo coerência entre esta e as conclusões - Inexistência de 
contraposição entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade, 
infringencial do recurso impróprio - Não conhecimento, com imposição de 
multa. Omissão só existe quando os julgadores deixam de analisar 
questão a que estavam obrigados, não quando essa análise, segundo o 
sentir da parte, é feita de modo diverso daquele que entende cabível. A 
contradição combatível por meio do recurso impróprio há de estar configurada 
intrinsecamente na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se entre 
considerações ou fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em 
contraposição, sendo descabido que se a busque em elementos externos, seja em 
decisões já proferidas, quer em pretensa divergência daqueles em relação às 
provas colhidas ou aos dispositivos legais ou convencionais aplicáveis.  Se a 
conclusão obtida no julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se 
houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou 
de cláusulas do contrato aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas 
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sob apreciação, tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo 
despropositado pretender alterá-las por meio de embargos declaratórios. 

=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo   -   
RELATOR   MIN.  JOAQUIM  BARBOSA
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE.  
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.   EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.  As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir 
questão de fundo, à qual se negou seguimento.

2. Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.   (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa).
===============

0001924-28.2012.8.26.0357

Relator:  Renato Sartorelli 

Comarca: Mirante do Paranapanema 

Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito 
Privado 

Data do julgamento: 02/02/2017 

Data de registro: 03/02/2017 

Outros números: 
1924282012826035750001 

Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter 
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da 
causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, 
insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da 
prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas 
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Por fim, desnecessário o prequestionamento da 
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de 
lei ou súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo 
interpretação Superior.

Diante do exposto, conheço, por serem 
tempestivos, porém rejeito os embargos declaratórios da 
acionada.

                CAMPOS PETRONI
               Desembargador Relator sorteado 
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