
NumGR - Número 

do grupo de 

Representativo

TiT - Título do grupo de 
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Quantidade de recursos 

sobrestado aguardando 

representativo de controvérsia

1

Prazo prescricional 

referente indenização 

Hidrelétrica FURNAS - 

TEMA 978 - REsp 1665598-

1667189/MT

Ofensa aos artigos 189 e 206, § 3°, V, do Código Civil, 

busca-se dirimir qual o prazo prescricional para 

ajuizamento da ação de indenização - se é da data da 

construção da hidrelétrica ou da negativa de 

pagamento ao recorrente diante da não inclusão de 

seu nome no acordo entabulado perante a Justiça 

Federal

VINCULADO_TEMA_STJ

22/03/2017
0151872-26.2016.8.11.0000 

0172405-06.2016.8.11.0000 33

2
Pagamento do ônus 

sucumbêncial- Seguro 

DPVAT

Condenação ao pagamento do ônus sucumbencial em 

razão do princípio da causalidade, quando não houver 

comprovação de prévio requerimento administrativo 

em ações de indenização de Seguro DPVAT, uma vez 

que a Lei n° 6194/74 não exige o prévio requerimento 

administrativo do seguro obrigatório.

NÃO_AFETAÇÃO_AO_RITO_ 

DOS_RECURSOS_REPETITIVOS

03/03/2017
0166461-23.2016.8.11.0000 

0166464-75.2016.8.11.0000 4

3*
Aplicação do ICMS sobre a 

TUSD         TEMA 956                  

RE 1041816

Alegação que o órgão fracionário afastou a aplicação 

do ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia, com base na Súmula n° 166 

do STJ, a qual afirma não se referie ao caso concreto.

REPERCUSSÃO: NÃO_HÁ (QUESTÃO 

INFRACONSTITUCIONAL) - Decisão 07/08/2017

25/04/2017

005867-98.2017.8.11.0000               

0175481-38.2016.8.11.0000 

0004705-68.2017.8.11.0000 91

4**

Honorários sucumbenciais 

devidos à Defensoria 

Pública após a Emenda 

Constitucional 80/2014

 Se são devidos honorários  sucumbenciais são 

devidos à Defensoria Pública após o advento da 

Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, 

que a equiparou à Magistratura e ao Ministério 

Público.

NÃO_AFETAÇÃO_AO_RITO_ 

DOS_RECURSOS_REPETITIVOS

01/03/2017

0145793-31.2016.8.11.0000 

0165761-47.2016.8.11.0000 

0054087-64.2016.8.11.0000 38

5

Imprescindíbilidade perícial 

do laudo aplicado, para o 

reconhecimento da 

qualificadora do 

rompimento de obstáculo 

nos crimes de furto.

Dirimir se há imprescindibilidade de laudo pericial 

firmado por perito oficial, para o reconhecimento da 

qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes 

de furto.
NÃO_AFETAÇÃO_AO_RITO_ 

DOS_RECURSOS_REPETITIVOS

16/03/2017

012112-28.2017.8.11.0000 

0179355-31.2016.8.11.0000 

0018493-52.2017.8.11.0000 12

6
Termo inicial da contagem 

dos prazos para obtenção 

de novos  benefícios do 

apenado.

Esclarecer se o início da contagem dos prazos para a 

obtenção de eventuais benefícios é contado do 

trânsito em julgado da nova condenação do apenado, 

artigos 1°, 111, parágrafo único, 112 e 118, da LEP.

NÃO_AFETAÇÃO_AO_RITO_ 

DOS_RECURSOS_REPETITIVOS

01/03/2017

0174597-09.2016.8.11.0000 

0176554-45.2016.8.11.0000 

0179052-17.2016.8.11.0000 31

Grupo de Representativos de Controvérsia                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gabinete da Vice-Presidência                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 



8

Recuperação judicial- 

pessoa física- em atividade 

rural com efetivação da 

inscrição a menos de dois 

(02) anos ou tenha a 

inscrição a mais de dois (02) 

anos na Junta Comercial. 

a) Defende a possibilidade de o empresário rural -

pessoa física - que exerce atividade empresarial há

mais de dois (02) anos, pedir recuperação judicial,

ainda que sua inscrição no Registro Público de

Empresas Mercantis (Junta Comercial) tenha se

efetivado a menos de dois (02) anos.

b) Sustentam ainda que os sócios - pessoas fisicas -

podem ser incluídos no pedido de recuperação

judicial de sociedade empresaria rural da qual fazem

parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois

(02) anos na Junta Comercial.

NÃO_AFETAÇÃO_AO_RITO_ 

DOS_RECURSOS_REPETITIVOS

07/06/2017

0166776-51.2016.8.11.0000 

0022348-39.2017.8.11.0000 

0022351-91.2017.8.11.0000 13

9

Agravabilidade das decisões 

de 1ª grau que julgam 

competência  TEMA 988 - 

Resp 1696396- 

1704520/MT 

Dirimir a possibilidade de atribuir interpretação 

extensiva ao artigo 1.015, do CPC/15 para admitir-se o 

cabimento de agravo de instrumento da decisão que 

decide sobre competência.
VINCULADO_TEMA_STJ

23/08/2017

1001422-54.2016.8.11.0000 

1001278-46.2017.8.11.0000 2

10

Agravabilidade de decisões 

interlocutórias proferidas 

pelo juízo de primeiro grau 

em processos de 

Recuperação Judicial.

Dirimir, a partir de suposta ofensa ao artigo 1.015, do 

CPC/15, se a taxatividade do rol do referido artigo  

impede a interpretação extensiva e corretiva das 

hipóteses legais, para admitir-se o cabimento de 

agravo de instrumento das decisões proferidas no 

processo recuperacional.

AFETADO_JUNTO_COM_O_TEMA _9_GR           ( 

TEMA 988/STJ)

30/08/2017

1000960-63.2017.8.11.000 

0042987-78.2017.8.11.000 2

*  Afetação na sessão eletrônica STJ (Primeira Seção - TEMA 986)

** Questão aguardando pronunciamento do STJ - Representativo 11 TJMT


