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AFETAÇÃO CANCELADA

Recurso/Paradigma Assunto Tema - STJ Total

RESP 1046768
AFETAÇÃO CANCELADA
Capitalização mensal de juros em ação revisional de contrato bancário.

60 1

RESP 1003530

AFETAÇÃO CANCELADA
Possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos
bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5º da Medida
Provisória n.2170-36/2001.

278 19 *

RESP 1062648
AFETAÇÃO CANCELADA
Índices de correção monetária aplicáveis aos Planos Bresser, Verão,
Collor I e Collor II.

358 1

AGUARDANDO JULGAMENTO

Recurso/Paradigma Assunto Tema - STJ Total

RESP 128.420/2011

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
Termo inicial para a fluência do prazo prescricional na ação de
cobrança do seguro DPVAT. Controvérsia entre a data do acidente ou
a data da confecção do laudo pericial.

1 196 *

RESP 53.024/2012
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
Possibilidade de purgação da mora na alienação fiduciária.

4 38 *

RESP 1069810
Fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde,
sob pena de bloqueio ou seqüestro de verbas do Estado a serem
depositadas em conta-corrente.

80 2

RESP 1101725
Possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 461 do CPC nos
casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos
imposta ao ente estatal.

96 4

RESP 1102457
Obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde
(Programa de Medicamentos Excepcionais).

105 25

RESP 1107201
Diferenças de correção monetária de valores depositados em
cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos.

329 29 *

RESP 1147595
Diferenças de correção monetária de valores depositados em
cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos.

330 30 *

RESP 1144382
Controvérsia relativa à solidariedade passiva de União, Estados e
Municípios, para figurar no pólo passivo de demanda concernente ao
fornecimento de medicamentos.

470 1

RESP 1177973

Assunto: em sede de ação de cobrança de diferenças de correção
monetária incidentes sobre valores recolhidos a fundo de previdência
privada, (i)cabimento dos expurgos inflacionários; (ii) utilização do IPC
como fator de atualização das parcelas restituídas a título de reserva
de poupança; (iii) possibilidade de aplicação de aplicação dos índices
de correção do FGTS.

593 1
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AGUARDANDO JULGAMENTO
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RESP 1299303

Discussão acerca da legitimidade do consumidor para propor ação
declaratória cumulada com repetição de indébito na qual se busca
afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do
ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

629 1

Resp nº 1370899/SP

Controvérsia: "termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em
ação civil pública: se a contagem ocorre a partir da citação na
liquidação daquela sentença coletiva, ou a partir da citação na ação
civil pública."

685 1

RESP 1340553

Processual Civil. Tributário. 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 nº 6.830/80). No caso
concreto, pretende-se saber: a) 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; b) 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; c) Quais são os obstáculos ao curso do prazo
prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF e d) Se a
ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que
determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, §1º), ou o
arquivamento (art. 40, §2º), ou para sua manifestação antes da decisão
que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º) ilide a decretação
da prescrição intercorrente.

688 6

1333977
Discussão acerca da possibilidade de celebração de cláusula
contratual que preveja a capitalização dos juros em periodicidade
mensal, nos contratos bancários de crédito rural. TEMA 3 TJMT

816 2

1388030
Termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro
DPVAT nos casos de invalidez permanente da vítima. (TEMA 01
TJMT)

849 19

JULGADO

Recurso/Paradigma Assunto Tema - STJ Total

RESP 1091443
Processo Civil. Cessão de Crédito. Execução. Substituição Processual
do Polo Ativo. Necessidade de Anuência do Devedor.

1 4 *

RESP 30.786/2012
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
Capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e
industrial.

3 6 *

RESP 1086944
Juros moratórios. Percentual. Medida Provisória 2.180/2001.
Condenações impostas à Fazenda Pública. Pagamento. Verbas
remuneratórias. Servidores Públicos.

6 1

RESP 1061530

Ações que digam respeito a contratos bancários, sobre as seguintes
matérias: juros remuneratórios, capitalização de juros, mora, comissão
de permanência, inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito, disposições de ofício no âmbito do julgamento da
apelação acerca de questões não devolvidas no Tribunal

32 7 *
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RESP 1063343
Legalidade da cláusula que, em contratos bancários, prevê a cobrança
da comissão de permanência na hipótese de inadimplência do
consumidor.

48 10 *

RESP 1058114
Legalidade da cláusula que, em contratos bancários, prevê a cobrança
da comissão de permanência na hipótese de inadimplência do
consumidor.

49 14 *

RESP 1083291
Necessidade de comprovação, mediante AR, do recebimento pelo
devedor da correspondência mediante a qual ele é cientificado
previamente da incrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

59 0 *

RESP 1110549

Suspensão de ação individual movida por depositante de caderneta de
poupança visando ao recebimento de correção monetária decorrente
de planos econômicos (Plano Bresser; Plano Verão; Plano Collor I;
Plano Collor II) ante a existência de ação coletiva sobre a matéria.

61 1

RESP 1104900
Responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta da CDA, para
responder por débitos da pessoa jurídica.

101 1

RESP 1108013
Possibilidade de condenar a municipalidade em honorários
advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar
vencedora na demana. Existência de confusão entre credor e devedor.

125 3 *

RESP 1111234

Possibilidade de utilização de interpretação extensiva dos seriços
bancários constantes da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 e,
para os fatos jurídicos que lhe são pretéritos, da Lista Anexa ao
Decreto-lei 406/68. A parte recorrente aduz contrariedade aos itens 95
e 96 das referidas lista de serviços , além de divergência
jurisprudencial.

130 1

RESP 1100156

Recurso especial originado de execução fiscal de créditos de IPTU, em
que o acórdão recorrido decidiu que as providências indicadas no § 4º
do art. 40 da Lei 6.830/80 somente se aplicam em caso de prescrição
intercorrente, razão pela qual se revela possível a decretação de ofício
da prescrição verificada antes do ajuizamento, com base no § 5º do art.
219 do CPC.

133 1 *

RESP 1110848
Questão referente à movimentação de valores depositados em conta
do FGTS e devolvidos ao Município pela CEF, em virtude de contrato
de trabalho declarado nulo por ausência de concurso público.

144 0 *

RESP 903394

Questão referente à legitimidade ativa ad causam do substituído
(contribuinte de fato) para pleitear a repetição de indébito decorrente da
incidência de IPI (tributo indireto) sobre os descontos incondicionais.
Por se tratar de hipótese de substituição tributária, a presente quaestio
iuris não se encontra compreendida no thema iudicandum objeto do
Recurso Especial 1.105.349/RJ (legitimidade ativa ad causam do
contribuinte de direito para pleitear a repetição de indébito decorrente
da incidência de tributo indireto, em virtude da ausência de
demonstração do repasse financeiro do ônus do tributo ao contribuinte
de fato, nos termos do artigo 166, do CTN), submetido ao regime dos
recursos repetitivos em 14 de abril de 2009.

192 1



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

NURER - NÚCLEO DE REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS - RESOLUÇÃO Nº
021/2012/TP

Emitido por: 20594 - MILENA BONFIM DE SOUZA, Vice-
Presidência - SDCR em 30/01/2014 às 14:14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N.º - CPA
CAIXA POSTAL 1071 - CUIABÁ – MT - CEP: 78.050-970 - TELEFONE PABX: (65) 3617-3000

Página 4 de 7.
(*) Existem processos arquivados que não foram somados
Proteus

JULGADO
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RESP 1102431
Questão referente à alegada impossibilidade de decretação de
prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça (Súmula 106/STJ).

200 0 *

RESP 1112943
A necessidade da comprovação do esgotamento das diligências para
localização de bens de propriedade do devedor para a realização das
providências previstas no art. 655-A do CPC.

240 0 *

RESP 947206

Questão referente à definição do termo inicial do prazo prescricional
para pleitear a repetição de indébito relativo a tributos sujeitos ao
lançamento de ofício (como é o caso do IPTU) - em contraposição ao
prazo prescricional relativo à ação anulatória de débito fiscal - com
prevalência da aplicação dos artigos 156, I, 165, I e 168, I, do CTN
sobre o artigo 1º do Decreto 20.910/32.

255 0 *

RESP 1112879

Legalidade da cobrança de juros remuneratórios devidos em contratos
bancários, desde que (1) não haja prova da taxa pactuada ou (2) a
cláusula ajustada entre as partes não tenha indicado o percentual a ser
observado.

260 0 *

RESP 1112880

Legalidade da cobrança de juros remuneratórios devidos em contratos
bancários, desde que (1) não haja prova da taxa pactuada ou (2) a
cláusula ajustada entre as partes não tenha indicado o percentual a ser
observado.

261 3

1112524
Possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários nos
cálculos da correção monetária, quando não expressamente
postulados pelo autor na fase de conhecimento.

262 0 *

RESP 1021263
Questão relativa à possibilidade de instituições de ensino que se
dediquem exclusivamente às atividades de creche, pré-escolas e
ensino fundamental optarem pelo SIMPLES.

265 2

RESP 973827
Possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos
bancários, especialmente após a entrada em vigor do art.5º da Medida
Provisória n.2170-36/2001.

279 53 *

RESP 1125133

Questão referente à não-incidência do ICMS sobre o mero
deslocamento de equipamentos ou mercadorias entre
estabelecimentos da titularidade do mesmo contribuinte, em razão da
ausência de circulação econômica para fins de transferência de
propriedade.

288 0 *

RESP 976836

Questões relativas à: (a) legalidade do repasse do PIS e da COFINS
na tarifas de serviços de telefonia; (b) aplicação do art. 42, § único, do
CDC, na hipótese de eventual repetição dos referidos valores; (c)
necessidade de detalhamento dos valores sub examine nas faturas
mensais dos consumidores, por isso que mais abrangente do que o
recurso anteriormente afetado à 1ª Seção (RESP 1.008.533/RJ).

321 1 *

RESP 1119300
Restituição das parcelas pagas em consórcio em caso de desfazimento
do contrato.

335 0 *

RESP 1148296
Questão referente à necessidade de intimação do agravado para
responder ao recurso, nos termos do art. 527, I, do CPC.

416 0 *
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RESP 1120295

Questão relativa ao termo inicial do prazo prescricional para o exercício
da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados
pelo contribuinte (mediante DCTF ou GIA, entre outros), mas não
pagos.

423 0 *

RESP 1168625
Questão referente ao valor que representa 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo
34, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de de 1980, para fins de alçada.

442 0 *

RESP 1116460

Questão referente à não incidência de imposto de renda sobre
indenização decorrente de desapropriação, seja por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social, porquanto não representa
acréscimo patrimonial.

444 0 *

RESP 1138205
Questão referente à definição da base de cálculo do ISS incidente
sobre a prestação se serviços de agenciamento de mão-de-obra
temporária.

450 1

RESP 1133872
Obrigação ou não de a instituição financeira exibir documentos
(extratos bancários) comuns às partes.

457 0 *

RESP 1199715
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO

PÚBLICO - Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão

504 1 *

RESP 1111566

Recurso Especial Repetitivo art. 105, III alínea a da CF. Direito Penal.
Conduzir veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 do CTB)
. Lei 11.705/08. Constatação de embriaguez por outro meio idôneo que
não o etilômetro. Processamento do presente recurso nos termos do
art. 543-c do CPC e da Resolução nº 08/STJ. RT 543-c do CPC e da
Resolução nº08/STJ.

524 2

RESP 1102467

O recurso versa sobre a juntada, no momento da interposição do
agravo de instrumento previsto no artigo 522 do Código de Processo
Civil, de peças necessárias à compreensão da controvérsia (art. 525, II,
do CPC).

546 0 *

RESP 1243887
Foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em
ação civil pública.

568 2 *

RESP 1247150
Foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em
ação civil pública.

569 2 *

RESP 1114604
Aplicação do artigo 42 do Decreto nº 70.951/72 quanto ao limite do
percentual da taxa de administração cobrado pelas administradoras de
consórcio.

579 0 *

RESP 1099212
Obrigação do arrendador devolver as quantias pagas antecipadamente
a título de Valor Residual Garantido - VRG, nos casos em que o
produto objeto do leasing for apreendido. Julgado em 04.04.2013

581 0 *

RESP 1184570
Validade de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e
Documentos de Comarca diversa da do domicílio do devedor.

620 1

RESP 1246432
Discussão acerca do pagamento gradativo da indenização securitária
do seguro DPVAT proporcionalmente ao grau da lesão apurada, na
hipótese de invalidez parcial.

644 31 *
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RESP 1337790

Controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda
que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do
princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito
subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução
Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei
6.830/1980 e 655 do CPC.

705 1

RESP 1329088

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERDA OU NÃO
DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. SUBMISSÃO AO RITO
PREVISTO NO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA
RESOLUÇÃO N. 8/2008, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

744 1

Resp nº 1251331/RS
Discussão acerca da possibilidade de cobranças das taxas/tarifas
administrativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de
pagamento parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

772 4
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STJ - Recursos Repetitivos Total de Processos Suspensos

Afetação cancelada 21

Aguardando Julgamento 355

Julgado 155


