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TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

106

RESP 1657156

Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS.

2

298

REsp 1107201

Questão referente à legitimidade da instituição financeira em ações de cobrança
de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de
Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.

1.283

299

RESP 1107201

Questão referente à legitimidade da instituição financeira em ações de cobrança
de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de
Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.

1.283

300

RESP 1107201

Questão referente ao prazo prescricional prescrição aplicável para o ajuizamento
de ações de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados
em Cadernetas de Poupança, decorrentes de Planos Econômicos.

1.283

301

RESP 1107201

Questão referente ao índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção
monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de
Planos Econômicos.

1.283

302

RESP 1107201

Questão referente aos índices aplicáveis para apuração de diferenças de correção
monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes de
Planos Econômicos.

1.283

414

RESP 1937887
RESP 1937891

Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela
Primeira Seção relativa ao Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa
progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em
unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do
consumo.

3

479

RESP 1230957

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

1

692

Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela
Pet 12482
Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores
(REsp 1401560 - 1ª
recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS
afetação)
em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

713

701

RESP 1366721

Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens do acionado. Art. da Lei
8.429/92. Ausência de indicação de dilapidação patrimonial. Necessidade de
demonstração do periculum in mora.

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

1

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

732

REsp 1411258

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

3

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

738

RESP 1230957

Discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença.

2

769

RESP 1835864
RESP 1666542
RESP 1835865

Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como préequisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de
faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida
excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da
caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do
princípio da menor onerosidade.

33

862

RESP 1729555
RESP 1786736

Discute-se o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente decorrente da
cessação do auxílio-doença - arts. 23 e 86, § 2º, da Lei n. 8.231/1991.

247

RESP 1485417
RESP 1842985
(novo)
RESP 1842974
(novo)

Nova questão submetida a julgamento: "Proposta de Revisão de Entendimento
firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 896/STJ,
quanto ao critério de aferição da renda do segurado que não exerce atividade
laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão para concessão de
auxílio-reclusão".
Questão submetida a julgamento anteriormente: "Definir o critério de renda (se o
último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce
atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do
recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei
8.213/1991)".

1

911

REsp 1426210

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 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.

681

929

RESP 1823218
REsp 1963770

948

REsp 1438263
REsp 1361872
REsp 1362022

896

DESCRIÇÃO

Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art.
42, parágrafo único, do CDC.

Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual.

2

SOBRESTADOS

145

13

TEMA

954

RECURSO
PARADIGMA

REsp 1525174
Resp 1525131

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

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 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.

353

986

ERESP 1163020
RESP 1699851
RESP 1692023

Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e
da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de
cálculo do ICMS.

846

1004

Resp 1750660
Resp 1750624

Análise acerca da subrogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do
proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo Estado,
ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo.

138

1010

RESP 1770760
RESP 1770808
RESP 1770967

Extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais em
trechos caracterizados como área urbana consolidada: se corresponde à área de
preservação permanente prevista no art. 4°, I, da Lei n. 12.651/2012 (equivalente
ao art. 2°, alínea 'a', da revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30 (trinta)
a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15 (quinze) metros determinado no art.
4°, caput, III, da Lei n. 6.766/1979.

113

1012

RESP 1756406
RESP 1703535
RESP 1696270

Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no
caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN).

4

1015

RESP 1362038
RESP 1361869

Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos
advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas
perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial
havida entre as instituições financeiras.

637

3
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RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

1016

RESP 1716113
RESP 1721776
RESP 1723727
RESP 1728839
RESP 1726285
RESP 1715798
RESP 1873377

(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste
por faixa etária; e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.

46

1017

RESP 1783975
RESP 1772848

Definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como
negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, de
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do
Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

1

1018

RESP 1767789
RESP 1803154

Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime
Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida
judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente
pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação
administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do
artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.

16

1031

RESP 1831371
RESP 1831377
RESP 1830508

Possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante,
exercida após a edição da Lei 9.032/1995 e do Decreto 2.172/1997, com ou sem o
uso de arma de fogo.

4

1033

RESP 1801615
RESP 1774204

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença
coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva
por legitimado para propor demandas coletivas.

52

1034

RESP 1818487
RESP 1816482
RESP 1829862

Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser
mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

5

1039

RESP 1799288
RESP 1803225

Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de
seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

150

1042

Resp 1553124
Resp 1605586
Resp 1502635
Resp 1601804

Definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas
de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de
condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em
primeiro grau;
Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser
reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o
Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de
improcedência da pretensão sancionadora.

266

1044

RESP 1823402
RESP 1824823

Responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, em ações acidentárias, de
competência da Justiça Estadual, adiantados pelo INSS, nos casos em que a parte
autora, beneficiária da gratuidade da justiça, é sucumbente.

2.387

4
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DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

1046

RESP 1812301
RESP 1822171

A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de
equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015.

356

1047

RESP 1841692
RESP 1856311

Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de
motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30
(trinta) beneficiários.

1

1050

REsp 1847860
REsp 1847731
REsp 1847766
REsp 1847848

Possibilidade de computar as parcelas pagas a título de benefício previdenciário na
via administrativa no curso da ação na base de cálculo para fixação de honorários
advocatícios, além dos valores decorrentes de condenação judicial.

3

(Im) Possibilidade de majoração, em grau recursal, da verba honorária fixada em
primeira instância contra o INSS quando o recurso da entidade previdenciária for
provido em parte ou quando o Tribunal nega o recurso do INSS, mas altera de
ofício a sentença apenas em relação aos consectários da condenação.

13

2

1059

Resp 1865553
Resp 1865223
Resp 1864633

1061

Resp 1846649

Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição
financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por
intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou
moralmente legítimos (CPC, art. 369).

1069

REsp 1870834
REsp 1872321

Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas
em paciente pós-cirurgia bariátrica.

23

1070

REsp 1870793
REsp 1870815
REsp 1870891

Possibilidade, ou não, de sempre se somar as contribuições previdenciárias para
integrar o salário-de-contribuição, nos casos de atividades concomitantes (artigo
32 da Lei n. 8.213/91), após o advento da Lei 9.876/99, que extinguiu as escalas de
salário-base.

5

1074

REsp 1896526
REsp 1895486

Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto
de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a
homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192
do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015.

1

1075

Resp 1878849
Resp 1878854
Resp 1879282

Legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do Servidor Público,
quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados
os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a
gastos com pessoal de Ente Público.

5

1083

Resp 1886795
Resp 1890010

Possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais
pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos
sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"),
a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

15

5
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PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

1085

REsp 1863973
REsp 1877113
REsp 1872441

"Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º,
§ 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais
haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento
de salário".

39

1086

REsp 1854662
REsp 1881324
REsp 1881283
REsp 1881290

a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a
conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em
dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida
conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor,
de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da
Administração Pública".

1

1091

REsp 1822033
REsp 1822040

Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em
garantia em contrato de locação comercial.

5

1096

REsp 1912668
REsp 1914458

Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário
(in re ipsa).

8

1101

REsp 1877300
REsp 1877280

Termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e
individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança.

14

1102

REsp 1925194
REsp 1925190
REsp 1925176

Definir se é possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao
pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento
expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE,
conforme art. 7º, § 2º, da MP nº 2.169-43/2001, inclusive em relação a acordos
firmados em momento anterior à vigência dessa norma.

1

1105

REsp 1883715
REsp 1883722
REsp 1884091
REsp 1880529

Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à
necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que
tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias.

1

REsp 1936665
REsp 1937399

Definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como
acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como
sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem
veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo
seguro obrigatório DPVAT.

5

Definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação
prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas
dos contratos de seguro de vida em grupo.

1.795

Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a
adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como
parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI.

4

1111

1112

REsp 1874811
REsp 1874788

1113

REsp 1937821

6

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

1116

REsp 1943178
REsp 1938173

Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa
analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas
testemunhas.

24

1118

REsp 1881788
REsp 1937040
REsp 1953201

Definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na
responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da
venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente.

16

1121

REsp 1959697
REsp 1957637
REsp 1958862
REsp 1954997

Possibilidade ou não de se desclassificar o crime de estupro de vulnerável (art. 217A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

26

Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários
concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo
administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da
citação da autarquia previdenciária.

1

1

1124

REsp 1905830
REsp 1912784
REsp 1913152

1127

REsp 1945851
REsp 1945879

Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação
básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação
diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens
e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio
para fins de matrícula em curso de educação superior.

1132

REsp 1951888
REsp 1951662

Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por
alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no
instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura
do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.

160

1137

Resp 1955539
Resp 1955574

Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o
magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a
proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios
executivos atípicos.

4

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

7

