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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 2163382-48.2017.8.26.0000, da Comarca de São 
Paulo, em que é agravante CLÁUDIO ROBERTO FREDDI 
BERALDO e é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO AO 
AGRAVO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
CESAR LACERDA (Presidente) e BERENICE MARCONDES 
CESAR.

São Paulo, 26 de outubro de 2017.

Celso Pimentel
relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 36.487
Agravo de instrumento nº 2163382-48.2017.8.26.0000 
Processo originário nº 00000421-33.2013.8.26.0002 e 
001502-40.2017.8.26.0002
5ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro  Capital
Agravante: Cláudio Roberto Freddi Beraldo
Agravada: Telefônica Brasil S/A
28ª Câmara da Seção de Direito Privado

Ausente pedido alternativo, sucessivo ou 
subsidiário  o aparelho de telefone celular 
que fosse produzido quando do 
cumprimento da condenação  e porque 
não se admite modificação do título na 
execução, mantém-se o reconhecimento 
da satisfação da obrigação pela ré na 
entrega da versão seguinte, o IPhone 5S, 
16GB, de que dispõe, não a versão mais 
atual, o IPhone 7, 128GB.

Credor agrava da respeitável decisão que, 

na fase de cumprimento de sentença condenatória, acolheu 

impugnação da devedora, concessionária de telefonia. Nega ter 

havido satisfação da obrigação e insiste em que o aparelho de 

telefone celular IPhone 5S, que não aceita, depositado pela 

devedora em substituição ao estabelecido, 4S, é oferecido de graça 

e lembra que ainda deve R$ 1.159,00. Acena com enriquecimento 

ilícito e sugere que lhe seja entregue o IPhone 7, 128GB, que é 

anunciado por R$ 1.679,00. Insiste também na pertinência da 

entrega de aparelho atual, tal qual era então o iPhone 4S, na multa 

pelo descumprimento e na inclusão do plano iPhone 400. De modo 

alternativo, busca a conversão em perdas e danos.

Houve preparo.
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Foi deferido o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo.

Vieram resposta e informações.

É o relatório.

O pedido consistiu na condenação da ré “a 

entregar ao autor um aparelho novo marca Aplle, modelo Iphone 

4S de 16GB” (fl. 46  sic), que a respeitável sentença, no ponto 

confirmada por acórdão (fls. 30/33), acolheu: condenou a ré ao 

cumprimento da “obrigação de fazer deduzida na inicial, ou seja, 

disponibilizar ao autor um aparelho IFONE 4S - 16 G, pelo preço 

lançado no contrato com aproveitamento dos pontos” (fl. 28  sic).

Não houve pedido alternativo, sucessivo 

ou subsidiário  o aparelho que fosse produzido quando do 

cumprimento da condenação.

Então e porque não há mais o IPhone 4S, 

16GB, a devedora se obriga a fornecer, como depositou, a versão 

seguinte do aparelho, o IPhone 5S, 16GB, de que dispõe, não a 

versão mais atual, o IPhone 7, 128GB  que nem é mais a atual -, 

porque isso não consta do título condenatório.

Não importa, pois, que a versão 5S seja 

“grátis” hoje (fl. 189), como não importa que o credor ainda se 

obrigue a pagar o preço originário.

Afinal, ele obteve o que pediu e, transitada 

em julgado a sentença de mérito, “considerar-se-ão deduzidas e 
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repelidas todas as alegações e defesas” que o litigante “poderia 

opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (Código de 

Processo Civil de 2015, art. 508), como não se admite, na 

liquidação, “discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a 

julgou (idem, art. 509, § 4º).

Assim e sem se cogitar de sugestões, 

mantém-se o reconhecimento da satisfação da obrigação pela ré, 

nos termos da respeitável decisão.

Pelas razões expostas, nega-se provimento 

ao agravo.

Celso Pimentel
      relator
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