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EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO.
AQUISIÇÃO  DE  PLANO  MÓVEL  CELULAR  COM
FORNECIMENTO  DE  APARELHO.  SMARTPHONE  NÃO
ENTREGUE.  APELAÇÃO  ACOLHIDA  PARCIALMENTE.
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  QUANTO  AO  PLEITO  DE
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DO PRODUTO EXIGIDAS NO
NO DECORRER DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 323
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS  COM  ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITOS
INFRINGENTES. 

-  “Na ação que tiver  por  objeto cumprimento  de obrigação em
prestações  sucessivas,  essas  serão  consideradas  incluídas  no
pedido,  independentemente  de  declaração  expressa  do  autor,  e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las.” (Art. 323 do NCPC)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade de votos,  ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Patrício Militão de Melo, em face
do acórdão (fls. 163/165), que deu provimento parcial à apelação cível por ele interposta, nos autos
da  “Ação  de  Rescisão  Contratual  c/c  Ressarcimento  e  Indenização  com  Pedido  de  Tutela
Antecipada”, proposta em face da Tim Celular S/A.



Embargos de Declaração nº 0004107-84.2013.0181

Nas razões de seu recurso (fls. 167/173), o recorrente assevera haver omissão no
decisum embargado, pois deixou de analisar a alegada violação ao art. 323 do Novo Código de
Processo Civil, que autoriza a restituição do valor das demais prestações do produto objeto da lide.

Com base no exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício
apontado, atribuindo-lhe efeito modificativo.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso em apreço merece acolhimento.

De fato, no julgamento do apelo, ficou consignado que a pretensão de ressarcimento
do valor era incabível no momento. Vejamos o seguinte trecho extraído do julgado:

“Quanto a restituição das mensalidades do plano quitadas após a
propositura  da  demanda,  tenho  que  a  pretensão  se  trata  de
inovação recursal, uma vez que o pedido inicial se restringiu aos
04 (quatro) meses iniciais da avença, devendo o requerente buscar
a devolução de eventual diferença nas vias ordinárias.” - fl. 164.

Ocorre que a obrigação de pagamento de valores parcelados é de trato sucessivo,
podendo o pleito  abranger  as  parcelas  passadas  e  vindouras,  conforme esclarece  o art.  323 do
Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 323.  Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação
em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no
pedido,  independentemente  de  declaração  expressa  do  autor,  e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las.

Dessa forma, considerando que o telefone não entregue ao consumidor teve preço
ajustado e dividido em 12 (doze) prestações no valor de R$ 16,58 (dezesseis reais e cinquenta e oito
centavos)  cada,  e  em não havendo prova,  pela  TIM,  de  que paralisou  as  cobranças,  faz    jus   o
embargante a ver-se ressarcido do total do preço pago, e não apenas as quatro primeiras parcelas.

Por  tudo  que  foi  exposto,  ACOLHO os  presentes  embargos  de  declaração,
conferindo-lhe efeito modificativo, para sanar a omissão suscitada e prover parcialmente o apelo
autoral também com o fim de condenar a promovida, ora embargada, ao ressarcimento de todas as
prestações pagas pelo promovente referentes ao aparelho celular objeto da lide.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04
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