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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 

Declaração nº 0021759-31.2010.8.26.0564/50000, da Comarca de São 

Bernardo do Campo, em que é embargante E.B.A. - EMPRESA 

BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO LTDA., é embargado 

MICROSOFT CORPORATION.

ACORDAM,  em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente 

os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), COELHO MENDES E 

ROBERTO MAIA.

São Paulo, 21 de maio de 2013.

CARLOS ALBERTO GARBI
– RELATOR  – 

[assinado digitalmente]
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VOTO Nº 12.332

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0021759-31.2010.8.26.0564/50000.

COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO (3ª VARA CÍVEL).
EMBARGANTE : E.B.A.  EMPRESA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO 

LTDA.
EMBARGADO : MICROSOFT CORPORATION.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

1. Sucumbência. A decisão embargada foi omissa a respeito da 
sucumbência em relação à improcedência do pedido cautelar 
proposto pela coautora. A prova pericial não constatou a 
instalação irregular de programas de computador desenvolvidos 
pela autora  Adobe Systems Incorporated., sucumbente.

2. No que tange à irregular instalação de programas de 
computador desenvolvidos por Microsoft Corporation, a decisão 
embargada deixou claros os motivos do convencimento da Turma 
Julgadora. O inconformismo da parte não pode fundamentar os 
embargos de declaração, que têm por finalidade o 
aperfeiçoamento da decisão.

Embargos acolhidos parcialmente para fixar a sucumbência em 
relação ao pedido cautelar proposto pela autora Adobe Systems 
Incorporated.

1.  A embargante afirmou que houve omissão na decisão embargada 

a respeito do julgamento da demanda cautelar proposta por Adobe Systems 

Incorporated. Alegou que a vistoria não constatou instalação irregular dos 
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programas de computador desenvolvidos pela autora  Adobe Systems. Diante 

disso, em relação a ela, o pedido cautelar é improcedente e a decisão 

embargada foi omissa a respeito das verbas de sucumbência. No tocante à 

instalação irregular dos programas de computador desenvolvidos por 

Microsoft Corporation, a decisão embargada, segundo afirmou, afrontou o 

direito ao uso do software, pois a licença de uso adquirida permitia ao 

consumidor a instalação em outros equipamentos. 

É o relatório.

2.  Assiste razão à embargante ao afirmar que ocorreu omissão na 

decisão embargada no que se refere ao julgamento da demanda cautelar.

 É que a demanda cautelar, de fato, foi ajuizada pela embargada  

Microsoft Corporation  e também por Adobe Systems Incorporated. 

Entretanto, em relação à autora  Adobe Systems  a perícia concluiu “não 

existir nos computadores vistoriados programas de propriedade da 

requerente Adobe Systems” (fls. 626, dos autos em apenso). 

Por esta razão, a referida autora não propôs a demanda principal, que 

foi ajuizada apenas pela embargada Microsoft Corporations, pois, nos 

computadores vistoriados, foram constatadas três instalações indevidas do 

programa “Office 97 Std/Basic” (fls. 626). 

A decisão embargada consignou a sucumbência integral da 

embargante, em relação apenas ao pedido da embargada  Microsoft 

Corporations: “Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para 
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reconhecer a irregularidade na reprodução do programa de computador 

adquirido pela ré e, por via de consequência, para condená-la ao pagamento 

de indenização correspondente a dez vezes o valor médio de mercado de 

cada programa de computador irregularmente reproduzido (3). Em razão da 

procedência das demandas principal e cautelar, inverto o ônus da 

sucumbência anteriormente fixada na sentença, que arbitrou honorários 

periciais no valor de R$ 5.000,00, valor igualmente considerado no 

arbitramento da verba honorária”.

Entretanto, não há dúvida de que houve omissão na decisão 

embargada no que se refere ao julgamento do pedido cautelar proposto por 

Adobe Systems. Como visto, não foi constatada a instalação irregular de 

programas de computador. Logo, em relação a ela, o pedido cautelar é 

improcedente, de modo que Adobe Systems deve responder proporcionalmente 

pelas custas do processo (art. 23, do Código de Processo Civil) e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, arbitrados com fundamento no art. 20, 

§ 4º, do Código de Processo Civil. Responderá, ainda, pela metade dos 

honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 5.000,00.

De outra parte, no que tange à constatação de instalação irregular dos 

programas de computador desenvolvidos por Microsoft Corporation, a decisão 

embargada consignou as razões que levaram ao reconhecimento da ilicitude: 

“Embora a ré somente se utilizasse de mídias originais 

na instalação dos programas comercializados pela 

autora, não poderia ter se valido de uma mídia original 

para reproduzi-la em outras três máquinas, ainda que o 
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uso fosse temporário, como dito, para migração das 

informações entre os computadores recentemente 

substituídos. Vale lembrar que o art. 5º, inc. VI, da Lei nº 

9.610/98, considera ato ilícito a reprodução de obra, 

ainda que armazenada temporariamente em meio 

eletrônico. Assim sendo, o uso transitório de software 

irregular não tem o condão de afastar a ilicitude da 

conduta. A regularidade do uso deve ser aferida de 

acordo com os parâmetros dispostos no art. 9º, da Lei n. 

9.609/98, que dispõe: “O uso de programa de 

computador no País será objeto de contrato de licença. 

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do 

contrato referido no caput deste artigo, o documento 

fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia 

servirá para comprovação da regularidade do seu uso”. 

A ré não apresentou os documentos referidos no 

dispositivo legal em exame. Diante disso, confirmou-se a 

irregularidade do uso do programa de computador”.

Logo, neste ponto, a embargante não encontrou qualquer vício na 

decisão que fosse passível de correção por meio do recurso interposto. A sua 

pretensão é provocar o reexame da matéria e modificar a decisão, o que não é 

próprio dos embargos de declaração. 

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que: 

“... Descabido o uso de embargos declaratórios quando, a pretexto de 
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reparar vícios aqui não encontrados, pretendem efeito meramente infringente 

ao julgado, para forcejar uma decisão favorável à tese que defendem, já 

repelida pelo aresto embargado” (STJ - EDcl no REsp nº 975834/RS - rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 'in' Boletim do STJ, vol. 06/2008, 

págs. 22/23 - j. 27.2.2008).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:

“Os embargos de declaração, quando regularmente 

utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões 

que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, 

revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a 

pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los 

com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, 

assim, um indevido reexame da causa, com evidente 

subversão e desvio da função jurídico-processual para 

que se acha especificamente vocacionada essa modalidade 

de recurso” (STF - AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED 481829/SP - 

Tribunal Pleno - rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 

24.3.2006).

É oportuno lembrar que “a finalidade dos embargos de declaração 

não é a de obter a anulação ou a modificação da decisão recorrida  ao 

contrário dos demais recursos. O seu objetivo é permitir o aperfeiçoamento 
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da decisão, sanando seus eventuais defeitos (obscuridade, contradição e 

omissão). Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária, 

visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que, por meio 

desse caminho, a parte obtenha modificação substancial na decisão 

impugnada” (LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ 

ARENHART in “Curso de Processo Civil”, v. 2, Processo de Conhecimento, 

7ª ed., Revista dos Tribunais Ed., p. 557).

3.  Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de 

declaração para acrescentar à decisão impugnada a condenação da autora  

Adobe Systems Incorporated , em razão da improcedência do pedido cautelar 

 ao pagamento proporcional das custas do processo (art. 23, do Código de 

Processo Civil) e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, arbitrados 

com fundamento no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Responderá a 

autora, ainda, pela quantia correspondente à metade dos honorários periciais, 

arbitrados no valor de R$ 5.000,00.

CARLOS ALBERTO GARBI

 relator 
[assinado digitalmente]
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