
Tema Ramo do direito Questão submetida a julgamento Processo Órgão Julgador Relator

106
DIREITO 

ADMINISTRATIVO

Controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria 

n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais).

REsp 

1657156/RJ
1ª Seção

BENEDITO 

GONÇALVES

609
DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO

Questiona se o art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91, que dispensa o pagamento de contribuições previdenciárias para 

fins de comprovação do tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei 8.213/91, estende-se, ou não, ao caso 

em que o beneficiário pretende utilizar o tempo de serviço para contagem recíproca no regime estatutário, ou 

se está restrito ao regime geral de previdência.

REsp 

1682671/SP

REsp

1682672/SP

REsp 

1682678/SP

REsp 

1682682/SP

REsp 

1676865/SP 

1ª Seção OG FERNANDES

685

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO

Discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública é a citação na 

liquidação daquela sentença coletiva.

REsp 

1370899/SP

REsp

1361800/SP

Corte Especial

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

695
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp n. 1.396.488/SC, da relatoria do Ministro 

Humberto Martins,  quanto à incidência ou não de IPI na importação de veículo por pessoa física, destinada a 

uso próprio.

REsp 

1622683/RSRE

sp 

1570531/CE

1ª Seção

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

731
DIREITO 

ADMINISTRATIVO

Discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das 

contas vinculadas ao FGTS. 

REsp 

1614874/SC
1ª Seção

BENEDITO 

GONÇALVES

766

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO

Legitimidade ad causam do Ministério Público para pleitear, em demandas contendo beneficiários 

individualizados, tratamento ou medicamento necessário ao tratamento de saúde desses pacientes.

REsp

1681690/SP

REsp

1682836/SP

1ª Seção OG FERNANDES

952
DIREITO DO 

CONSUMIDOR

Discute-se a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme 

a mudança de faixa etária do usuário.

REsp 

1568244/RJ
2ª Seção

RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA
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954
DIREITO DO 

CONSUMIDOR

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 documentos.

REsp 

1525174/RS

Resp 

1525131/RS

1ª Seção
ASSUSETE 

MAGALHÃES

955 DIREITO CIVIL
Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, 

incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista.

REsp 

1312736/RS
2ª Seção

ANTONIO 

CARLOS 

FERREIRA

957 DIREITO CIVIL
Responsabilidade das empresas adquirentes da carga do Navio Vicuña pelo dano ambiental decorrente da 

explosão na baía de Paranaguá.

REsp 

1602106/PR

REsp 

1596081/PR

2ª Seção
RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA

958 DIREITO CIVIL
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem.

REsp 

1578526/SP

REsp 

1578553/SP

REsp 

1578490/SP

2ª Seção
PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO

960 DIREITO CIVIL
Discute-se a validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem nas 

promessas de compra e venda celebradas no âmbito do programa 'Minha Casa, Minha Vida'.

REsp 

1601149/RS 

REsp 

1602042/RS

2ª Seção
PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO
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961

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO

Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o 

sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

REsp 

1358837/SP
1ª Seção

ASSUSETE 

MAGALHÃES

962
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

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 regularmente se afastou, sem dar causa, 

portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária.

REsp 

1377019/SP
1ª Seção

ASSUSETE 

MAGALHÃES

963
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

Discute-se o cabimento da execução regressiva proposta pela ELETROBRÁS contra a UNIÃO em razão da 

condenação das mesmas ao pagamento das diferenças na devolução do empréstimo compulsório sobre o 

consumo de energia elétrica ao PARTICULAR CONTRIBUINTE da exação.

REsp 

1583323/PR

REsp 

1576254/RS

1ª Seção

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

965
DIREITO 

ADMINISTRATIVO

Discute-se a competência do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT para 

promover autuações e aplicar sanções em face do descumprimento de normas de trânsito praticadas em 

rodovias e estradas federais, como por excesso de velocidade.

REsp 

1588969/RS

REsp 

1613733/RS

1ª Seção
ASSUSETE 

MAGALHÃES

966
DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO

Incidência ou não do prazo decadencial previsto no caput  do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para 

reconhecimento de direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.

REsp 

1631021/PR

REsp 

1612818/PR

1ª Seção

MAURO 

CAMPBELL 

MARQUES

969
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

Definição da natureza jurídica do encargo pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69, para fins de 

classificá-lo como crédito privilegiado ou crédito quirografário no quadro geral de credores no processo de 

falência.

REsp 

1521999/SP

REsp 

1525388/SP

1ª Seção SÉRGIO KUKINA

970 DIREITO CIVIL

Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, 

nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda.

REsp 

1635428/SC

REsp 

1498484/DF

1ª Seção
LUIS FELIPE 

SALOMÃO

971 DIREITO CIVIL

Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da construtora (fornecedor), da cláusula penal 

estipulada exclusivamente para o adquirente (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.

REsp 

1614721/DF

REsp 

1631485/DF

2ª Seção
LUIS FELIPE 

SALOMÃO

972 DIREITO CIVIL

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.

REsp 

1639320/SP

REsp 

1639259/SP

2ª Seção
PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO
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973

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO

Análise acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7º, do CPC/2015.

REsp 

1648238/RS

REsp 

1648498/RS

REsp 

1650588/RS

Corte Especial
GURGEL DE 

FARIA

974
DIREITO 

ADMINISTRATIVO

Aferir se a Lei 12.855/2013 - que prevê, em seu art. 1º, indenização destinada aos servidores públicos federais, 

mencionados em seu § 1º, em exercício em unidades situadas em localidades estratégicas, vinculadas à 

prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços ('indenização de fronteira') - tem 

eficácia imediata, suficiente a permitir o pagamento da referida indenização, ou se necessita de ato normativo 

regulamentador de seu art. 1º, § 2º, a fim de definir tais localidades estratégicas para a percepção de referida 

indenização.

REsp 

1617086/PR

REsp 

1612778/RS

1ª Seção
ASSUSETE 

MAGALHÃES

975
DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO

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 

1644191/RS

REsp 

1648336/RS

1ª Seção
HERMAN 

BENJAMIN

976

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO

Competência para processo e julgamento de demandas com pedidos ilíquidos contra massa falida: se é 

competente o juízo no qual se processa o feito falimentar ou o juízo cível em que proposta a ação de 

conhecimento respectiva.

REsp 

1643856/SP

REsp 

1643873/SP

1ª Seção OG FERNANDES

977 DIREITO CIVIL
Definir, com a vigência do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, acerca dos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios 

de previdência complementar operados por entidades abertas.

REsp 

1656161/RS

REsp 

1663130/RS

2ª Seção
LUIS FELIPE 

SALOMÃO 

978 DIREITO CIVIL

Definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se 

alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da 

construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu nome no 

acordo entabulado perante a Justiça Federal.

REsp 

1665598/MT

REsp 

1667189/MT

2ª Seção
LUIS FELIPE 

SALOMÃO

979
DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO

Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de 

interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social.

REsp 

1381734/RN
1ª Seção

BENEDITO 

GONÇALVES

980
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

(i) Termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem 

como (ii) sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa 

suspensiva da contagem da prescrição.

REsp 

1658517/PA

REsp 

1641011/PA

1ª Seção

NAPOLEÃO 

NUNES MAIA 

FILHO
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981
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

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 dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, 

concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato 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.

REsp 

1645333/SP

REsp 

1643944/SP

REsp 

1645281/SP

1ª Seção
ASSUSETE 

MAGALHÃES

982
DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO

Aferir a possibilidade da concessão do acréscimo de 25%, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, sobre o valor do 

benefício, em caso de o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, independentemente 

da espécie de aposentadoria.

REsp 

1648305/RS
1ª Seção

ASSUSETE 

MAGALHÃES 

985 DIREITO CIVIL

Definir se o reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento de seus requisitos 

específicos, pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei 

municipal.

REsp 

1667842/SC

REsp 

1667843/SC

2ª Seção
LUIS FELIPE 

SALOMÃO

986
DIREITO 

TRIBUTÁRIO

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.

EREsp 

1163020/RS

REsp 

1699851/TO

REsp 

1692023/MT

1ª Seção
HERMAN 

BENJAMIN

987

DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO

Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.

REsp 

1694261/SP

REsp 

1694316/SP

REsp

1712484/SP
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