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DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  PRAZO 
RECURSAL  NOVO  CPC.   TEMPESTIVIDADADE. 
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  SUPOSTA 
CONTRADIÇÃO  E  OMISSÃO  NA  DECISÃO 
VERGASTADA.  INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE 
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  ENTALHADA  NO 
DECISUM HOSTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO 
RECURSAL  INADEQUADO  PARA  O  QUE  SE 
PRETENDE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
EMBARGADA.  AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS 
DO ARTIGO  1.022,  INCISOS I,  II,  E III  DO NCPC. 
EMBARGOS REJEITADOS.

Verificando-se que a suposta contradição e omissão 
de que trata estes aclaratórios refere-se a matérias 
que  foram  devidamente  enfrentadas  pelo  decisório 
fustigado, direta ou indiretamente ou deixam de ser 
por  ausência  de questionamento em sede recursal, 
impõe-se  rejeitar  os  presentes  Embargos,  por 
inexistência de qualquer das hipóteses que autorizam 
seu cabimento, nos termos do Artigo 1.022, I, II e III, 
do NCPC.

Vistos, etc.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por 
WILLIANO ROSA DA SILVA em face de decisão proferida, de fls. 151/156, 
que negou seguimento ao seu recurso apelatório.
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Nas  razões  recursais,  sustenta  que  houve  omissão  e 
contradição na decisão vergastada,  em razão da falta de manifestação de 
fundamentos de fatos e de direito expostos na apelação, os quais não foram 
apreciados pelo juiz singular, bem como por entender a douta relatoria que a 
prova  técnica  produzida  pelas  promovidas,  ora  embargadas,  foi 
suficientemente capaz de demonstrar a existência de “mau uso” do aparelho 
por parte do embargante.

Ao  final,  pugnou  pelo  acolhimento  dos  presentes  embargos 
para  sanar  a  omissão  e  a  contradição  apontadas,  com  a  consequente 
procedência do apelo, no sentido de ter garantido seu direito de reexame do r. 
decisum sigungular.

Processo que dispensa a intervenção Ministerial, por força da 
recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do CNMP, bem como o art. 178, 
do novo CPC.

É, em síntese, o relatório. 

D E C I S Ã O

Aduz  a  parte  Embargante  em  suas  razões, que  a  decisão 
recorrida é omissa e contraditória.

A tese ventilada não merece acolhimento.

É  que  a  suposta  contradição  e  omissão  de  que  trata  estes 
Embargos  refere-se  a  matérias  que  foram  devidamente  discutidas  pela 
decisão Embargada, razão pela qual imperioso se faz rejeitar os presentes 
Embargos Declaratórios.

Certo  é  que  os  Embargos  de  Declaração  são  de 
fundamentação  vinculada,  ou  seja,  seu  cabimento  fica  adstrito  à  alegação 
específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir omissão 
de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a 
requerimento, bem ainda corrigir erro material. Não possuem os Embargos, 
como os demais recursos, a função de anular ou reformar a decisão recorrida.

Lado outro, ao julgador não incumbe apontar todos os fundamentos 
legais  eventualmente  incidentes,  bastando  referir-se  àqueles  suficientes  para 
embasar a decisão, muito menos, incumbe interpretar a Lei ao gosto do recorrente. 

Não  ocorrendo  na  decisão  hostilizada  a  suposta  omissão 
questionada,  muito  menos,  qualquer contradição, não  se  admite  a 
interposição de Embargos de Declaração, mormente quando a intenção da 
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Embargante  restringe-se  tão  somente  rediscutir  matérias  que  já  foram 
apreciadas por este Tribunal.

No  caso  em  análise,  vê-se,  claramente,  que  a  decisão 
vergastada, no seu contexto, manifesta-se acerca das matérias Embargada, a 
qual  peço vênia para  transcrever trechos da decisão vergastada,  senão 
vejamos:

O  cerne  da  questão  consiste  apenas  em 
analisar a existência de suposto vício de “mau uso” ou não do 
aparelho  celular  fornecido  para  o  promovente,  ora  apelante, 
bem como a suposta existência de danos morais.

Mister se faz aferir, consubstanciado na prova 
carreada aos autos, que o aparelho celular substituído – Nokia 
E5-00,  dado  ao  autor,  ora  apelante,  em  abril/2013,  foi 
devidamente  encaminhado  à  assistência  técnica  para 
reparação de um defeito na câmera, o qual foi impossibilitado o 
conserto  ante  a  exclusão  da  garantia  por  danos  físicos 
constados através  de laudo/relatório  técnico,  este datado do 
dia 28/03/2013 – fls. 52/135, assim descrevendo – in verbis: 

(…) “O aparelho em referência foi submetido 
à  análise  por  técnico  deste  laboratório 
devidamente  inscrito  no  Conselho  Regional 
de Engenharia e Arquitetura. (CREA). Após, 
a  verificação,  constatou-se  OXIDAÇÃO  em 
seus componentes interno que comprometem 
o funcionamento de seu circuito eletrônico, e 
que são incompatíveis com o uso adequado 
do produto. (…) Também foi  capturada nas 
imagens 1,2,3,4,5 e 6, por onde podemos ver 
os  danos  causados  pela  oxidação  ao 
aparelho, através da entrada de líquido pela 
carcaça.  Dessa  forma,  conforme os  termos 
de  garantia  que  acompanha  o  produto,  os 
aparelhos danificados em razão de mau uso 
e/ou uso inadequado ou em desconformidade 
das  instruções  constantes  no  manual  do 
usuário  e  no  termo  de  garantia  (queda, 
exposição  à  umidade  excessiva  e  imersão 
em  meios  líquidos),  estão  excluídos  da 
garantia.

É de se registrar, no caso em apreço, que a 
prova técnica demonstrada pela promovida, constata, de forma 
clara e precisa, o “mau uso” do aparelho celular em questão.

Nesse  direcionamento,  em  perfeita  sintonia 
com a decisão de base, entendo que diante da ausência de 
verossimilhança  das  alegações  contidas  na  peça  inicial  e 
razões do recurso, impossível, nos termos do Artigo 6º, inciso 
VIII do CDC, seria conferir ao recorrente a inversão do ônus da 
prova, visto que no caso específico dos autos a comprovação 
da inexistência  do dano físico no aparelho em questão e/ou 
vício de fabricação caberia ao autor, ora apelante.
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Em verdade, o que se constata do universo 
processual,  é  a  apresentação  de  vício  de  “mau  uso”  do 
aparelho e não de fabricação, de modo que inviabiliza, como já 
decidido no juízo de origem, a devolução do valor pago para 
aquisição do celular ou mesmo indenização a título de danos 
morais.

No  caso  em  apreço,  entendo  que  o 
Magistrado a quo assim agiu consubstanciado no Artigo 333, I 
do  CPC,  visto  que  o  promovente,  ora  apelante  não  se 
desincumbiu de provar o ato ilícito por parte das promovidas, 
sendo esse um dos pressupostos fundamentais  do dever de 
indenizar.

Portanto,  restando  evidente  no  universo 
processual que o apelante fez “mau uso” do aparelho celular 
em  questão  conforme  comprovação  técnica  acostada  nos 
autos, não tendo este se desincumbido de provar o ato ilícito 
por  parte  das  promovidas,  restando as  razões recursais  em 
desacordo  com  o  entendimento  jurisprudencial  dominante 
nesta Corte de Justiça, a negativa de seguimento é a medida 
que se impõe, nos termos do Art. 557, caput, do CPC (…).

No caso presente, entendo que não se prestam os Embargos 
Declaratórios para alterar o conteúdo do julgado ou rediscutir  a questão já 
examinada  e  decidida,  porquanto,  não  ocorrendo  a  suposta  contradição  e 
omissão ventiladas na decisão objurgada, não se admite a interposição de 
Embargos  de  Declaração,  mormente  quando  a  intenção  do  Embargante 
restringe-se tão somente rediscutir matérias que já foram apreciadas por este 
Tribunal.

Nesse mesmo sentido é acendente a jurisprudência do Egrégio 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina – senão vejamos:

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO 
CÍVEL.  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO 
INEXISTENTES.  INTELIGÊNCIA DO ART.  1.022  DO NOVO 
CPC.  NÍTIDO  INTUITO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA. 
EMBARGOS  REJEITADOS.  A  estreita  via  dos  embargos 
declaratórios não se compraz com o equivocado intuito de se 
querer,  com  fins  infringentes,  rediscutir  matérias  em  cujos 
pontos  o aresto  não foi  favorável  à  parte embargante,  tanto 
mais porque ausente omissão, contradição ou obscuridade no 
julgado. TJSC – Embargos de Declaração em Apelação Cível 
nº  ED  20150056649.  Capital  2015.005664-9. Relator:  Eládio 
Torret  Rocha.  Quarta  Câmara  de  Direito  Civil. Data  do 
julgamento: 31/03/2016.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL  -  EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO -  REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO 
JULGADO - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - 
NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 , I e II , 
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do  CPC,  se  o  acórdão  decide,  fundamentadamente,  as 
questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Os  embargos 
de declaração não se prestam a rediscutir os fundamentos da 
decisão embargada. 3.  Embargos de  declaração rejeitados. 
EDcl no AgRg no REsp 1258863 SP 2011/0074251-5. Relator: 
Min.  ELIANA  CALMON  -  SEGUNDA  TURMA.  Data  de 
publicação: DJe 24/10/2013.

Ver-se  claramente,  ao  contrário  dos  argumentos  do 
Embargante, que o presente recurso apenas traduz-se em irresignação ao 
próprio julgado,  via eleita inadequada para o alcance de seu escopo,  qual 
seja, a “reforma da decisão”.

Com  efeito,  inexistindo  qualquer  omissão  na  decisão 
hostilizada, devem os Embargos de Declaração serem rejeitados nos exatos 
termos do exposto no Artigo 1.022, I e II, do NCPC. 

Por fim, não entendendo, nesta hipótese, como procrastinatório 
os  presentes  Embargos  Declaratórios,  razão  pela  qual  deixo  de  aplicar  a 
multa prevista no Artigo 1.026, § 3º do NCPC.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,  a vista da inexistência de vícios contidos no 
disposto do Artigo 1.022, I e II, do NCPC, MONOCRATICAMENTE, rejeito os 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, face à inexistência da alegada omissão e 
contradição na decisão hostilizada.

P.I.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz 
RELATOR
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