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Recurso Repetitivo/ 

Repercussão Geral

Número do tema Tipo do Tema Processo Paradigma 

(leading case )

Descrição  Estoque de processos 

sobrestados ou suspensos

STJ 106* T RESP 1657156/RJ

Obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não 

contemplados na Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde 

(Programa de Medicamentos Excepcionais).

38

STJ 444 T RESP 1201993/SP
Prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco 

anos, contados da citação da pessoa jurídica.
1

STJ 566 T RESP 1340553/RS

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. 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.

3

STJ 567 T RESP 1340553/RS 

Discute-se a sistemática para a contagem da prescrição intercorrete 

(prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos 

da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6830/80): Se o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão somado aos outros 5 (cinco) anos de arquivamento pode ser 

contado em 6 (seis) anos por inteiro para fins de decretar a prescrição 

intercorrente.

3

STJ 568 T RESP 1340553/RS

Controvérsia: "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. 6.830/80): quais são os obstáculos ao 

curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF."

5

STJ 569 T RESP 1340553/RS

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. 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.

40

STJ 570 T RESP 1340553/RS

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. 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.

7
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STJ 571 T RESP 1340553/RS

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. 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.

4

STJ 699 T

RESP 1412433/RS;               

RESP 1412435/MT;              

RESP 1381222/RS.

Discussão quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos 

suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito do 

destinatário final do serviço.

3

STJ 929 T RESP 1585736/RS
Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
25

STJ 935 T

RESP 1644767/RS;               

RESP 1440529/SC;               

RESP 1663971/SP.

Discussão quanto:

à possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição 

incidental de contrato bancário no curso de demanda revisional;

às consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e à 

taxa de juros remuneratórios;

à "necessidade de prova de erro no pagamento para que seja acolhido o 

pleito de repetição simples do indébito";

à "possibilidade de compensação do crédito decorrente da procedência 

da revisional com o débito decorrente do contrato".

12

STJ 936 T RESP 1370191/RJ

Definir, em demandas envolvendo revisão de benefício do regulamento 

do plano de benefícios de previdência privada complementar, se o 

patrocinador também pode ser acionado para responder solidariamente 

com a entidade fechada.

1

STJ 958 T

RESP 1578526/SP;               

RESP 1578553/SP;                       

RESP 1578490/SP.

Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.
51

STJ 971 T
RESP 1614721/DF;               

RESP 1631485/DF

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.

1

STJ 973 T

RESP 1648238/RS;              

RESP 1648498/RS;              

RESP 1650588/RS.

Análise acerca da aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da 

superveniência do art. 85, § 7º, do CPC/2015.
1

STJ 978 T
RESP 1665598/MT;             

RESP 1667189/MT.

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.

34

STJ 986 T

EREsp 1163020/RS;             

REsp 1699851/TO;                    

REsp 1692023/MT.

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
165

STJ 990 T
REsp 1726563/SP        

REsp 1712163/SP 

Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a 

fornecer medicamento importado, não registrado na ANVISA
1

* Aguardando julgamento do TEMA 06/STF


