QUANTITATIVO DE SOBRESTADOS POR TEMA*
RECURSOS REPETITIVOS
Atualização 30.11.2018

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

106

Obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na
RESP 1657156 Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos
Excepcionais).

363

126

Questão referente à ação de desapropriação por utilidade pública, em que o acórdão
RESP 1111829 recorrido decidiu que os juros compensatórios correspondem a 6% ao ano a partir da
imissão na posse do imóvel.

60

290

298

299

300

301

302

Questiona-se a configuração ou não de fraude à execução fiscal diante da boa-fé do
REsp 1141990 terceiro adquirente, em face da inexistência de registro de penhora do bem alienado,
tendo em vista a Súmula 375 do STJ.
Questão referente à legitimidade da instituição financeira em ações de cobrança de
REsp 1107201 diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança,
decorrentes de Planos Econômicos.
Questão referente à legitimidade da instituição financeira em ações de cobrança de
REsp 1107201 diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança,
decorrentes de Planos Econômicos.
Questão referente ao prazo prescricional prescrição aplicável para o ajuizamento de ações
REsp 1107201 de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas
de Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.
Questão referente ao índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção
REsp 1107201 monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos
Econômicos.
Questão referente aos índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção
REsp 1107201 monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos
Econômicos.

3

1.669

1.669

1.669

1.669

1.669

428

Questiona a legalidade do repasse aos consumidores do PIS e COFINS nas faturas de
REsp 1185070 fornecimento de energia elétrica, com a consequente devolução dos valores
indevidamente cobrados.

444

REsp 1201993

Questiona a prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco
anos, contados da citação da pessoa jurídica.

565

479

REsp 1230957

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
terço constitucional de férias.

1

566

568

569

Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a
propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n.
REsp 1340553
6.830/80): qual o pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública que inaugura o prazo
de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF.
Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a
propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n.
REsp 1340553
6.830/80): quais são os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista
no art. 40, da LEF.
Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a
propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n.
REsp 1340553 6.830/80): se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que
determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1º) ilide a decretação da prescrição
intercorrente.

1

1

14

6

5
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SOBRESTADOS

570

Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a
propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n.
REsp 1340553 6.830/80): se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que
determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2º) ilide a decretação da prescrição
intercorrente.

44

571

Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a
propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n.
REsp 1340553 6.830/80): se a ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que
determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art.
40, § 4º) ilide a decretação da prescrição intercorrente.

225

587

Discute-se a possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à
REsp 1520710 execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a
sua compensação.

1

685

REsp 1370899 Discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil
REsp 1361800 Pública é a citação na liquidação daquela sentença coletiva.

133

699

REsp 1381222 Discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o
REsp 1412435 fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do
REsp 1412433 serviço.

1

731

REsp 1614874

Discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção
monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.

1

732

REsp 1411258 Discussão: concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda.

737

REsp 1230957

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
adicional de férias relativo às férias indenizadas.

1

766

Discussão: legitimidade ad causam do Ministério Público para pleitear medicamento
Resp 1681690
necessário ao tratamento de saúde de paciente, bem como acerca da admissão da União
Resp 1682836
Federal como litisconsorte passiva necessária, nesta modalidade de demanda.

5

777

REsp 1684690

Discussão: possibilidade ou não de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela
Fazenda Pública, por falta de pagamento do crédito exequendo.

4

880

REsp 1336026

Discute o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no
fornecimento de documentação requerida ao ente público.

3

887

Discute a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios
na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a
REsp 1392245
tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença
REsp 1384142
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em desfavor de
Banco do Brasil S/A, a qual tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília/DF.

6

905

Discussão: aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
REsp 1492221
11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
REsp 1495144
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do
REsp 1495146
capital e compensação da mora.

267

907

REsp 1435837

Discute a definição sobre o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar.

73

2

3

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

909

REsp 951894

Discute a existência de capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/33 na própria
fórmula matemática da Tabela Price, o que implicaria, inevitavelmente, e em abstrato, a
ilegalidade de seu emprego como forma de amortização de financiamentos no sistema
jurídico brasileiro em contratos bancários diversos anteriores à edição da MP 1.963-17/00
e em financiamentos habitacionais anteriores à Lei 11.977/2009.

200

910

Discute-se a legitimidade passiva das empresas que arremataram ações do leilão regido
REsp 1499294
pelo Edital de Desestatização MC/BNDES 01/98 para a ação de complementação de ações
REsp 1408057
na hipótese em que as ações originárias tenham sido subscritas na TELEBRAS.

705

TEMA

911

929

Discute se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei nº 11.738/2008 autorizam a automática
repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério
público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim
REsp 1426210
sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a
respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao
piso.
REsp 1517888 Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42,
REsp 1585736 parágrafo único, do CDC.
Discute-se o prazo prescricional da repetição de indébito de tarifas de água e esgoto, à luz
do Código Civil de 2002.

932

REsp 1532514

935

Discussão quanto:<br>à possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição
incidental de contrato bancário no curso de demanda revisional;<br>às consequências da
REsp 1644767
recusa de exibição no que tange à capitalização e à taxa de juros remuneratórios;<br>à
REsp 1440529
"necessidade de prova de erro no pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição
REsp 1663971
simples do indébito";<br>à "possibilidade de compensação do crédito decorrente da
procedência da revisional com o débito decorrente do contrato".

936

947

Definir, em demandas envolvendo revisão de benefício do regulamento do plano de
REsp 1370191 benefícios de previdência privada complementar, se o patrocinador também pode ser
acionado para responder solidariamente com a entidade fechada.
Discute-se:a) a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos
encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública, reclamando expurgos
inflacionários em cadernetas de poupança, movida pelo Instituto de Defesa do
REsp 1361799
Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão
empresarial havida entre as instituições financeiras; eb) a legitimidade ativa de não
associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.

3

870

91
7

131

125

69

TEMA

954

955

958

962

968
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PARADIGMA

DESCRIÇÃO

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
REsp 1525174 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 da 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
documentos.
Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas
REsp 1312736 extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência
privada por decisão da justiça trabalhista.
REsp 1578526
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por
REsp 1578553
terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.
REsp 1578490
Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que,
apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela
REsp 1377019
regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da
sociedade empresária.
i. Cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito
REsp 1552434 apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício;
ii. taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior.

SOBRESTADOS

114

33

764

27

4

970

Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes
REsp 1635428
com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na
REsp 1498484
entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.

22

971

Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora
REsp 1614721 (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente
REsp 1631485 (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na
entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

24

972

975

977

REsp 1639320
REsp 1639259

REsp 1648336
REsp 1644191

Delimitação de controvérsia no âmbito dos contratos bancários sobre:
(i) validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico;
(ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira;
(iii) possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade
de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores.
Questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de
concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas
hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito
do objeto da revisão.

REsp 1656161 Definir, com a vigência do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, acerca dos índices de reajuste
REsp 1663130 aplicáveis aos benefícios de previdência complementar operados por entidades abertas.

4

78

14

1
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RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

979

Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por
REsp 1381734 força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da
Previdência Social.

5

980

(i) termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
REsp 1658517
Urbano - IPTU, bem como (ii) sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida
REsp 164101
tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição.

21

981

À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando
fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio
com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua
RESP 1645333
dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que,
RESP 1643944
concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato
RESP 1645281
gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de
administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de
gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

60

984

985

986

987

988

990
1000

Obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos criminais, os valores
REsp 1656322
estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos
REsp 1665033
Advogados a título de verba advocatícia devida a advogados dativos.
Definir se o reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento de
REsp 1667842
seus requisitos específicos, pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior
REsp 1667843
ao módulo estabelecido em lei municipal.
EREsp 1163020
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa
REsp 1699851
de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
REsp 1692023
RESP 1694261
Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial,
RESP 1694316
em sede de execução fiscal
RESP 1712484
Definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua
RESP 1696396 interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra
RESP 1704520 decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos
do referido dispositivo do Novo CPC.
REsp 1726563
Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer
REsp1712163
medicamento importado, não registrado na ANVISA.
Resp 1763462 Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de
Resp 1777553 documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015.

175

31

173

4

6

2
1

* Relatório de enumeração de sobrestamentos por tema. Como um recurso pode ser sobrestado por diversos temas, os
números não espelham a quantidade de recursos sobrestados. Este dado está disponível no relatório "Quantitativo de
Sobrestados por Órgão Julgador".

5

