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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 

(Físicos+Eletronicos)

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).

37

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

anos, contados da citação da pessoa jurídica.
2

STJ 905 T

RESP 1495146/MG 

RESP 1492221/PR RESP 

1495444/RS

Discussão: aplicabilidade do art. 1°-F da lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009, em relaçãoàs condenações imposta à Fazenda 

Pública, indepentente de sua natureza, para fins de atualizações 

monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

323

STJ 909 T RESP 951894/DF

Discute a existência de capitalização de juros vedado pelo Decreto 

22.626/33 na própria fórmula matemática da Tabela Price, o que implica, 

inevitavelmente, e em abstrato, a ilegalidade de seu emprego como 

forma de amortização de financiamento no sisterma 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

2

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

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
32

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.
54

STJ 961 T

RESP 1358837/SP; 

RESP 1764349/SP; 

RESP 1764405/SP.

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.

1

STJ 970 T
RESP 1635428/SC RESP 

1498484/DF

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.

1

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.

35

STJ 984 T
RESP 1656322/SC; 

RESP 1665033/SC.

Obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos criminais, os 

valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados a título de verba advocatícia devida a 

advogados dativos.

3

Relatório  Sintético - Resolução CNJ nº 235/2016

Estoque de Processos Sobrestados ao final do período-base aguardando julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de Recursos de Natureza Especial Repetitivos, respectivamente.
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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
232

STJ 988 T
RESP 1696396/MT 

RESP 1704520/MT

Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/2015 e verificar 

possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a 

interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que 

verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do 

referido dispositivo do Novo CPC

23

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

761
* Aguardando julgamento do TEMA 06/STF

TOTAL


