TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

R Pref Rosaldo Gomes M Leitão, S/N - Bairro CENTRO CÍVICO - CEP 80530-210 - Curitiba - PR www.tjpr.jus.br

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2603102 - TP/OE/1VP/G1V
Nº SEI!TJPR 0081483-83.2017.8.16.6000
Nº SEI-DOC 2603102

Curitiba, data gerada pelo sistema.

Assunto: tema repetitivo nº 954/STJ - determinação de suspensão nacional

Senhores(as) Juízes(as),
Levo
ao
conhecimento
de
Vossas
Excelências
decisão proferida no Recurso Especial n. 1.525.131/RS, afetado ao rito dos
repetitivos para julgamento conjunto com o Recurso Especial n. 1.525.174/RS Tema nº 954/STJ -, por meio da qual foi renovada a determinação de suspensão
nacional dos feitos pendentes, individuais ou coletivos, que abordem a
seguinte questão:

- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de
serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por
danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa;
- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da
alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia ﬁxa sem a solicitação do
usuário, bem como, se conﬁgurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa"
ou a necessidade de comprovação nos autos;
- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores
supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não
contratados de telefonia ﬁxa advindos da alteração do plano de franquia / plano de
serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal
(artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo;
- repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da
comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia);
- abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente
comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em
sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de
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sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de
documentos.

Por oportuno, recomendo a observância do disposto no ofíciocircular nº 13/2016, expedido pela Corregedoria-Geral da Justiça, a respeito da
inserção das informações de suspensão no sistema Projudi.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossas Excelências meus
votos de elevada estima e consideração.
Respeitosamente,

Des. ARQUELAU ARAUJO RIBAS
1º Vice-Presidente
Em 25 de janeiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Arquelau Araujo Ribas, 1º
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em 01/02/2018, às 14:52,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 2603102 e o
código CRC 66130D56.
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