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ANEXO 1 – ESTATÍSTICA DOS ACÓRDÃOS PUBLICADOS

 

 Total de acórdãos publicados até 31 de janeiro de 2018: 636 acórdãos.1

 Último tema catalogado em 31 de janeiro de 2018: 9862 

 Dos 62 processos da Terceira Seção, atualmente 22 deles são de 
competência da Primeira Seção, pois versam sobre servidor público e direito 
previdenciário, razão pela qual estão catalogados no Título II.

1  Não estão incluídos nessa estatística os acórdãos prolatados em âmbito de 
embargos de declaração ou de embargos de divergência.
2  Antigamente, um mesmo processo podia ser catalogado em diversos temas, 
a depender da quantidade de teses fi rmadas no recurso. Por exemplo: o REsp 1061530/
RS, relativo a contrato bancário, ensejou os Temas 24 a 36. Todavia, tal sistemática foi 
aperfeiçoada, de modo que, atualmente, todas as teses fi rmadas no repetitivo fi cam 
inseridas dentro do mesmo tema.
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ANEXO 2 – ACÓRDÃOS EM QUE HOUVE REVISÃO DE TESE
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Processos com revisão de tese 
até 31.01.18

1ª Seção 3ª Seção

2.1. DIREITO PÚBLICO EM GERAL

2.1.1. DIREITO TRIBUTÁRIO

(i) Tema (s) 137:  prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por 
homologação (REsp 1269570/MG, catalogado no Título II).

2.2. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

(i) Tema (s) 177: natureza da ação penal nos crimes de lesão corporal leve contra 
a mulher em violência doméstica (Pet 11805/DF, catalogada no Título IV).

(ii) Tema (s) 445: saída temporária de presos (REsp 1544036/RJ, catalogado no 
Título IV).

(iii) Tema (s) 600: natureza não hedionda do tráfi co privilegiado de drogas (Pet 
11796/DF, catalogada no Título IV).
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ANEXO 3 – ACÓRDÃOS COM PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE

3.1. DIREITO PÚBLICO EM GERAL

3.1.1. DIREITO TRIBUTÁRIO

Tema (s) 695 – 1ªS: “Verifi ca-se que o tema em apreço, apesar de já julgado 
neste STJ pelo recurso representativo da controvérsia REsp nº 1.396.488/SC, 
Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25.02.2015, recebeu 
recente tratamento de forma diversa pelo Supremo Tribunal Federal - STF no 
RE nº 723.651/PR, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 04.02.2016. 
Sendo assim, merece novo tratamento no âmbito da Primeira Seção do STJ 
pelo procedimento do artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015. Ante 
o exposto, tendo em vista a letra do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, recebo o 
presente recurso especial como emblemático da controvérsia, a ser dirimida 
pela Primeira Seção, conjuntamente com o REsp n. 1.570.531/CE, adotando-se 
as seguintes providências: a) Identifi co a questão a ser submetida a julgamento 
como sendo ‘a incidência ou não de IPI na importação de veículo por pessoa 
física, destinada a uso próprio’, nos termos do art. 1.037, I, do CPC/2015” 
(trecho da decisão de afetação no REsp 1622683/RS, DJe 20/09/16).

Obs: no AgRg no REsp 1570531/CE, DJe 20/09/16, também fi cou consignado que a 
matéria seria julgada conjuntamente com o REsp 1622683/RS. O REsp 1396488/
SC foi catalogado no Título II.

3.2. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

Tema (s) 157 – 3ªS: “Considerando os princípios da segurança jurídica, da 
proteção da confi ança e da isonomia, nos termos do art. 927, § 4º, do Código de 
Processo Civil, afetou-se recurso especial para fi ns de revisão da tese fi xada no 
REsp n. 1.112.748/TO (representativo da controvérsia) - Tema 157 (Relator 
Ministro Felix Fischer, DJe 13/10/2009), a fi m de adequá-la ao entendimento 
externado pela Suprema Corte, o qual tem considerado o parâmetro 
fi xado nas Portarias n. 75 e 130/MF - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
aplicação do princípio da insignifi cância aos crimes tributários federais 
e de descaminho” (ProAfR no REsp 1688878/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). A ProAfR 
no REsp 1709029/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017, trata do mesmo tema.
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ANEXO 4 – PROCESSOS JULGADOS E PENDENTES DE PUBLICAÇÃO

4.1. DIREITO PÚBLICO EM GERAL

4.1.1. DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Pensão por morte

Tema (s) 732 – 1ªS: “Direito Previdenciário. Recurso especial representativo da 
controvérsia. Processamento nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução nº 
08/STJ. Alegação de que o menor sob guarda não faz juz à pensão por morte 
quando o óbito do segurado ocorrer na vigência da Lei 9.528/97, que deixou 
de contemplá-lo como dependente previdenciário” (ementa da decisão de 
afetação no REsp 1411258, DJe 28/02/14).

Proclamação fi nal de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por 
unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator” (julgado em 11/10/17).

.......................................................................................................................................................

Auxílio-reclusão

Tema (s) 896 – 1ªS: “a delimitação da seguinte tese controvertida: ‘defi nição 
do critério de renda (se o último salário de contribuição ou a ausência de 
renda) do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão 
do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)’” (trecho da decisão 
de afetação no REsp 1485417/MS, DJe 08/10/14).

Proclamação fi nal de julgamento nos dois recursos: “Prosseguindo no 
julgamento, a Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator” (julgados em 22/11/17).

.......................................................................................................................................................

Auxílio-acidente

Tema (s) 627 – 1ªS: “A irresignação se subsume na seguinte tese: não é exigível 
do segurado especial da Previdência Social o recolhimento de contribuição 
facultativa prevista no inciso II do artigo 39 da Lei n. 8.213/91 para fi ns 
de concessão de auxílio-acidente” (trecho da decisão de afetação no REsp 
1361410/RS, DJe 20/03/13).

Proclamação fi nal de julgamento: “Prosseguindo no julgamento, a Seção, por 
unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator” (julgado em 08/11/17).
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4.2. DIREITO PRIVADO EM GERAL

4.2.1. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL

Direito autoral

Tema (s) 950 – 2ªS: os temas a serem apreciados sob o rito dos recursos repetitivos 
são “1) Saber se é possível à justiça estadual impor abstenção de uso de 
marca registrada pelo INPI. 2) Saber se é cabível, em reconhecimento de 
concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso 
de elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo ‘conjunto 
imagem’ (trade dress) de produtos e/ou serviços” (trecho da decisão de 
afetação no REsp 1527232/SP, DJe 22/03/16).

Proclamação fi nal de julgamento: “(...) Para os fi ns do art. 1.036 do CPC/2015, foi 
fi xada a seguinte tese repetitiva: ‘A questão acerca do trade dress (conjunto-
imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afi ns, por 
não envolver registro no INPI e cuidando de demanda entre particulares, 
é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta 
interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça 
Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação 
do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela 
provisória (...)’”.

ANEXO 5 – PROCESSOS AFETADOS

5.1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Honorários advocatícios

a) Tema (s) 587 – CE: “a delimitação da seguinte tese controvertida: ‘possibilidade 
ou não de cumulação da verba honorária fi xada nos embargos à execução 
com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, 
vedada a sua compensação’” (trecho da decisão de afetação no REsp 1520710/
SC, DJe 15/06/15).

b) Tema (s) 961 – 1ªS: A questão tratada nos autos é relativa à “possibilidade 
de fi xação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, 
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fi scal, que não é 
extinta” (trecho da decisão de afetação no REsp 1358837/SP, DJe 03/10/16).

c) Tema (s) 973 – CE: “Tese controvertida: análise acerca da aplicabilidade da 
Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7º, do CPC/2015” 
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(ProAfR nos REsp’s 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA, CORTE ESPECIAL, julgadas em 03/05/2017, DJe 11/05/2017).

d) Tema (s) 984 – 3ªS: A tese controvertida diz respeito à “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” 
(ProAfR nos REsp’s 1656322/SC e 1665033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgadas em 25/10/2017, DJe 22/11/2017).

.......................................................................................................................................................

Art. 1º-F da Lei 9.494/97 

Tema (s) 905 – 1ªS: “questão discutida nestes autos: aplicabilidade do art. 
1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação 
às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 
natureza, para fi ns de atualização monetária, remuneração do capital e 
compensação da mora” (trecho da decisão de afetação nos REsp’s 1492221/PR, 
1495144/RS e 1495146/MG, DJe 11/11/14).

.......................................................................................................................................................

Ação de consignação em pagamento 

Tema (s) 967 – 2ªS: a controvérsia é relativa aos “efeitos da insufi ciência do 
depósito ofertado na ação de consignação em pagamento” (trecho da decisão 
de afetação no REsp 1108058/DF, DJe 19/12/16).

.......................................................................................................................................................

Ação civil pública 

a) Tema (s) 766 – 1ªS:  “Delimitação da controvérsia: Legitimidade ad causam 
do Ministério Público para pleitear, em demandas contendo benefi ciários 
individualizados, tratamento ou medicamento necessário ao tratamento 
de saúde desses pacientes” (ProAfR nos REsp’s 1681690/SP e 1682836/SP, 
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgadas em 25/10/2017, DJe 
07/11/2017).

b) Tema (s) 923 – 2ªS: o tema diz respeito à “necessidade ou não de suspensão 
das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral 
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental, decorrente 
da exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, 
até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-93.2011.404.7000 e 
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária 
e Residual de Curitiba” (trecho da decisão de afetação no REsp 1525327/PR, 
DJe 22/04/15).
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5.2. DIREITO PÚBLICO EM GERAL

5.2.1. DIREITO ADMINISTRATIVO

FGTS

Tema (s) 731 – 1ªS: a controvérsia é relativa à “possibilidade, ou não, de a TR 
ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas 
vinculadas ao FGTS” (trecho da decisão de afetação no REsp 1614874/SC, DJe 
16/09/16).

.......................................................................................................................................................

Poderes administrativos

Tema (s) 405 – 1ªS: Discute-se “a liberação de veículo de carga apreendido 
pelo transporte de madeira sem a competente autorização para transporte 
– ATPF, mediante o pagamento de multa” (trecho da decisão de afetação no 
REsp 1133965/BA, DJe 12/04/10).

.......................................................................................................................................................

Agentes públicos 

Tema (s) 974 – 1ªS: “I. Delimitação da controvérsia, para fi ns de afetação da 
matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 5º, do 
CPC/2015: “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, fi scalização e repressão dos delitos transfronteiriços 
(‘indenização de fronteira’) - tem efi cácia imediata, sufi ciente a permitir 
o pagamento da referida indenização, ou se necessita de ato normativo 
regulamentador de seu art. 1º, § 2º, a fi m de defi nir tais localidades 
estratégicas para a percepção de referida indenização”  (ProAfR no REsp 
1617086/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgada 
em 10/05/2017, DJe 15/05/2017). 

Obs: o REsp 1612778/RS foi afetado em 27/10/17 para julgamento conjunto com 
o REsp 1617086/PR.

.......................................................................................................................................................

Serviço público – telefonia 

Tema (s) 954 – 1ªS: “I. Delimitação da controvérsia: ‘- 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 fi xa; - ocorrência 
de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos 
da alteração do plano de franquia/plano de serviços de telefonia fi xa sem 
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a solicitação do usuário, bem como, se confi gurado 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 fi xa 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’” (ProAfR no REsp 1525174/RS, Rel. Ministra ASSUSETE 
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgada em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Obs: o REsp 1525131/RS foi afetado em 05/12/17 para julgamento conjunto com 
o REsp 1525174/RS.

.......................................................................................................................................................

Serviço público – energia elétrica

Tema (s) 699 – 1ªS: “a delimitação da seguinte tese controvertida: a possibilidade 
de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia 
elétrica em razão de débito pretérito do destinatário fi nal do serviço” 
(trecho da decisão de afetação nos REsp’s 1381222/RS, 1412433/RS e 1412435/MT, 
DJe 07/10/13).

.......................................................................................................................................................

Serviço público – saúde 

Tema (s) 106 – 1ªS: “Obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos 
não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde” 
(QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgada em 24/05/2017, DJe 31/05/2017). 

5.2.2. DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Renda Mensal Inicial

Tema (s) 951 – 1ªS: “A delimitação da tese controvertida é: (a) análise da 
sistemática de cálculo da renda mensal inicial no período de vigência da 
Consolidação das Leis da Previdência Social de 1984; e (b) a incidência 
dos critérios elencados no art. 144 da Lei 8.213/91 e, consequentemente, 
a possibilidade de se mesclar as regras de cálculos ínsitas na legislação 
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revogada com a nova aos benefícios concedidos no denominado período 
Buraco Negro” (trecho da decisão de afetação nos REsp’s 1348636/SP, DJe 
28/03/16, e 1348638/SP, DJe 06/04/16).

.......................................................................................................................................................

Aposentadoria

a) Tema (s) 982 – 1ªS: “I. Delimitação da controvérsia, para fi ns de afetação da 
matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do 
CPC/2015: ‘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’” (ProAfR no REsp 1648305/RS, Rel. Ministra 
ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgada em 09/08/2017, DJe 
24/08/2017).

b) Tema (s) 609 – 1ªS: “1. Delimitação da controvérsia relativa ao Tema 609/
STJ: ‘Questiona se o art. 55, § 2º, da Lei 8.213/91, que dispensa o pagamento 
de contribuições previdenciárias para fi ns de comprovação do tempo de 
serviço rural anterior à vigência da Lei 8.213/91, estende-se, ou não, ao caso 
em que o benefi ciário pretende utilizar o tempo de serviço para contagem 
recíproca no regime estatutário, ou se está restrito ao regime geral de 
previdência’” (ProAfR nos REsp’s 1682671/SP, 1682672/SP, 1682678/SP, 1682682/
SP e 1676865/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgadas em 
25/10/2017, DJe 07/11/2017, sendo o último publicado no DJe 10/11/2017).

.......................................................................................................................................................

Disposições diversas relativas às prestações

a) Tema (s) 966 – 1ªS: “O recurso especial tem por objeto o artigo 103, caput, da 
Lei 8.213/1991 combinado com o artigo 6º da LINDB, fi gurando como questão 
central a ocorrência ou não da decadência para o reconhecimento de direito 
adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso” (trecho de voto na 
QO nos REsp’s 1612818/PR e 1631021/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgadas em 23/11/2016, DJe 02/12/2016).

b) Tema (s) 975 – 1ªS: “a delimitação da seguinte tese controvertida: 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” (ProAfR nos 
REsp’s 1648336/RS e 1644191/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgadas em 10/05/2017, DJe 29/05/2017).
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c) Tema (s) 979 – 1ªS: “1. Delimitação da controvérsia: 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” (ProAfR no REsp 1381734/RN, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgada em 09/08/2017, DJe 16/08/2017).

5.2.3. DIREITO TRIBUTÁRIO

IR

Tema (s) 878 – 1ªS: “Verifi ca-se que o tema do recurso, apesar de repetitivo no 
âmbito da Primeira Seção do STJ, ainda não foi submetido a julgamento pelo 
novo procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil, regulamentado 
pela Resolução STJ n. 8/2008. Observo ser tema distinto daquele enfrentado no 
recurso representativo da controvérsia REsp nº 1.227.133-RS, Primeira Seção, 
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado 
em 28.9.2011, pois este versa sobre a regra geral de incidência do imposto de 
renda sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios 
previdenciários pagos em atraso, e aquele versava sobre a não incidência 
de Imposto de Renda sobre juros de mora exclusivamente quando pagos no 
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho” (trecho da decisão 
de afetação no REsp 1470443/PR, DJe 14/08/14).

Obs: em questão de ordem, a Primeira Seção decidiu sobrestar o julgamento 
deste recurso, tornando sem efeito os votos anteriormente proferidos.

.......................................................................................................................................................

IPI

Tema (s) 761 – 1ªS: “A delimitação da tese controvertida é esta: o ressarcimento 
dos custos de aquisição dos selos de controle do IPI, instituído pelo art. 3º do 
Decreto 1.437/75, tem natureza tributária e não foi recepcionado pelo art. 
25 do ADCT” (trecho da decisão de afetação no REsp 1405244/SP, DJe 14/04/14).

.......................................................................................................................................................

ICMS

Tema (s) 986 – 1ªS: “1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: 
‘inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 
(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 
(TUSD) na base de cálculo do ICMS’” (ProAfR nos EREsp 1163020/RS e nos 
REsp’s 1692023/MT e 1699851/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgadas em 28/11/2017, DJe 15/12/2017).

.......................................................................................................................................................
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IPTU

Tema (s) 980 – 1ªS: “1. Delimitação da controvérsia: (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” (ProAfR nos REsp’s 1641011/PA e 1658517/PA, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgadas em 09/08/2017, DJe 
18/08/2017).

.......................................................................................................................................................

Empréstimo compulsório

Tema (s) 963 – 1ªS: “questão a ser submetida a julgamento pelo rito dos 
repetitivos, nos termos do art. 1.037, I, do CPC/2015: 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” (trecho da decisão de afetação nos REsp’s 1576254/RS e 1583323/PR, 
DJe 03/10/16).

.......................................................................................................................................................

PIS/COFINS

Tema (s) 779 – 1ªS:  “A questão controvertida refere-se ao conceito de insumo tal 
como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.83303 para o fi m de defi nir o direito 
(ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição” 
(trecho da decisão de afetação no REsp 1221170/PR, DJe 22/04/14).

.......................................................................................................................................................

Execução fi scal

a) Tema (s) 962 – 1ªS: A questão tratada nos autos é relativa à “possibilidade 
de redirecionamento da execução fi scal 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” (trecho da decisão de afetação no REsp 
1377019/SP, DJe 03/10/16).

b) Tema (s) 981 – 1ªS: “I. Delimitação da controvérsia, para fi ns de afetação da 
matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, 
do CPC/2015: “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 confi gurada a sua dissolução 



724

REVISTA DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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 confi gurada 
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” (ProAfR nos REsp’s 
1643944/SP, 1645281/SP e 1645333/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgadas em 09/08/2017, DJe 24/08/2017).

c) Tema (s) 444 – 1ªS: o tema é relativo à “prescrição para o redirecionamento 
da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa 
jurídica” (trecho da decisão de afetação no REsp 1201993/SP, DJe 25/10/10).

d) Tema (s) 566 a 571 – 1ªS: “torna-se relevante decidir à luz do art. 543-C do CPC: 
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 fi ns de decretar a prescrição 
intercorrente; c) Quais são os obstáculos ao curso do prazo prescricional 
da prescrição prevista no art. 40 da LEF; d) Se a ausência de intimação 
da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina a suspensão da 
execução fi scal (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” (trecho da decisão de 
afetação no REsp 1340553/RS, DJe 31/08/12).

.......................................................................................................................................................

Natureza jurídica do encargo previsto no art. 1º do DL 1.025/69

Tema (s) 969 – 1ªS: “1. A matéria controvertida consiste em saber a natureza 
jurídica do encargo pecuniário previsto no art. 1º do Decreto-Lei 1.025/69, 
se tributária ou quirografária, para fi ns de habilitação desse crédito no 
processo de falência” (ProAfR nos REsp’s 1521999/SP e 1525388/SP, Rel. Ministro 
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgadas em 22/02/2017, DJe 03/03/2017).

5.3. DIREITO PRIVADO EM GERAL

5.3.1. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL

Contratos bancários

a) Tema (s) 653 – 2ªS: a questão controvertida é referente à “ilegalidade da 
aplicação do IPC de março de 1990 na correção do saldo devedor” (trecho da 
decisão de afetação no REsp 1216536/GO, DJe 21/05/13).
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b) Tema (s) 958 – 2ªS: a discussão é relativa à “validade da cobrança, em 
contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, 
registro do contrato e/ou avaliação do bem” (trecho da decisão de afetação 
nos REsp’s 1578526/SP, DJe 02/09/16, 1578553/SP e 1578490/SP, DJe 17/10/16).

c) Tema (s) 972 – 2ªS: “1. Delimitação da controvérsia no âmbito dos contratos 
bancários: 1.1. Validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; 1.2. 
Validade da cobrança de seguro de proteção fi nanceira; 1.3. Possibilidade 
de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade 
de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores” (ProAfR no REsp 
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgada em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Obs: o REsp 1639259/SP foi afetado em 15/05/17 para julgamento conjunto com 
o REsp 1639320/SP.

d) Tema (s) 909 – CE: considerando “sobretudo as teses assentadas pela Corte 
Especial no julgamento do REsp 1.124.552/RS, reformulo a questão jurídica 
afetada para julgamento no presente recurso especial, a qual passa a ser dirigida 
à defi nição do conceito jurídico de capitalização de juros vedada pela Lei 
de Usura e permitida pela MP 2.170-01 no âmbito do Sistema Financeiro 
Nacional, e pela Lei 11.977/2009, no Sistema Financeiro da Habitação, 
desde que expressamente pactuada. Deverá ser estabelecido se a proibição 
legal dirige-se apenas ao anatocismo (cobrança de novos juros sobre juros 
vencidos e não pagos) ou compreende a própria formação da taxa efetiva 
de juros estabelecida no contrato, por meio do uso da técnica matemática 
de juros compostos” (trecho da decisão de afetação no REsp 951894/DF, DJe 
26/10/15).

e) Tema (s) 968 – 2ªS: “1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, 
da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito apurado 
em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício; 1.2. Taxa de juros 
remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior” (ProAfR no 
REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgada em 14/12/2016, DJe 02/02/2017).

Obs: o REsp 1579250 foi afetado em 24/04/17 para julgamento conjunto com o 
REsp 1552434/GO.

f) Tema (s) 935 – 2ªS: “afetadas ao rito dos recursos especiais repetitivos as 
seguintes questões jurídicas: possibilidade de se determinar à instituição 
fi nanceira a exibição incidental de contrato bancário no curso de 
demanda revisional; consequências da recusa de exibição no que tange à 



726

REVISTA DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

capitalização e à taxa de juros remuneratórios; necessidade de prova de 
erro no pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição simples 
do indébito; possibilidade de compensação do crédito decorrente da 
procedência da revisional com o débito decorrente do contrato” (trecho 
da decisão de afetação nos REsp’s 1644767/RS, DJe 03/04/17, e 1663971/SP, DJe 
05/05/17; o REsp 1440529/SC, DJe 03/04/17, também foi afetado para julgamento 
conjunto no Tema 935; o recurso principal, REsp 1537994/RS, foi desafetado em 
razão de vício formal).

.......................................................................................................................................................

Contrato de previdência privada

a) Tema (s) 907 – 2ªS: a controvérsia é acerca da “defi nição sobre o regulamento 
aplicável ao participante de plano de previdência privada para fi ns de 
cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar” (trecho da 
decisão de afetação no REsp 1435837/RS, DJe 27/11/14).

b) Tema (s) 936 – 2ªS: a controvérsia cinge-se em “defi nir, 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” (trecho 
da decisão de afetação no REsp 1370191/RJ, DJ 04/08/15).

c) Tema (s) 955 – 2ªS: a questão é relativa à “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” (trecho da decisão de afetação no 
REsp 1312736/RS, DJe 15/06/16).

d) Tema (s) 977 – 2ªS: “1. Delimitação da controvérsia: Defi nir, 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” 
(ProAfR nos REsp’s 1663130/RS e 1656161/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgadas em 14/06/2017, DJe 29/06/2017).

.......................................................................................................................................................

Responsabilidade civil

Tema (s) 978 – 2ªS: “Delimitação da controvérsia: Defi nir 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” (ProAfR nos REsp’s 1665598/
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MT e 1667189/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgadas em 28/06/2017, DJe 01/08/2017).

.......................................................................................................................................................

Complementação de ações em contrato de participação fi nanceira com 
empresas de telefonia – Brasil Telecom

Tema (s) 910 – 2ªS: o tema diz respeito à “legitimidade passiva da Brasil 
Telecom S/A para a ação de complementação de ações na hipótese em que 
as ações originárias tenham sido subscritas na Telebrás” (trecho da decisão 
de afetação nos REsp’s 1499294/MS e 1408057/RS, DJe 12/12/04; a afetação foi 
ampliada “para abranger a seguinte controvérsia: legitimidade passiva 
das empresas que arremataram ações no leilão regido pelo Edital de 
Desestatização MC/BNDES 01/98 para a ação de complementação de ações na 
hipótese em que as ações originárias tenham sido subscritas na Telebrás” 
(DJe 09/06/15 e DJe 06/08/15, respectivamente).

Obs: os REsp’s 1651814/SP e 1651823/SP, DJe 23/03/17, 1633852/SP e 1633801/SP, 
DJe 03/04/17, foram afetados para julgamento conjunto com os REsp’s 1499294/
MS e 1408057/RS.

.......................................................................................................................................................

Usucapião extraordinária

Tema (s) 985 – 2ªS: “Delimitação da controvérsia: Defi nir se o reconhecimento 
da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento de seus requisitos 
específi cos, pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior 
ao módulo estabelecido em lei municipal” (ProAfR nos REsp’s 1667842/SC e 
1667843/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgadas 
em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

5.3.2. DIREITO DO CONSUMIDOR

Contrato de compra e venda de imóvel 

a) Tema (s) 960 – 2ªS: a controvérsia é relativa à “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’” (trecho da decisão de afetação no REsp 1601149/RS, DJe 20/09/16).

Obs: o REsp 1602042/RS, DJe 03/04/17, foi afetado para julgamento conjunto com 
o REsp 1601149/RS. 

b) Tema (s) 970 – 2ªS: “1. Delimitação da controvérsia: Defi nir acerca da 
possibilidade de cumulação ou não da indenização por lucros cessantes 
com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 
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virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 
ou promessa de compra e venda” (ProAfR nos REsp’s 1635428/SC e 1498484/DF, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgadas em 26/04/2017, 
DJe 03/05/2017).

c) Tema (s) 971 – 2ªS: “1. Delimitação da controvérsia: Defi nir 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 em virtude de atraso na entrega 
de imóvel em construção objeto de contrato ou de promessa de compra e 
venda” (ProAfR nos REsp’s 1614721/DF e 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgadas em 26/04/2017, DJe 03/05/2017).

.......................................................................................................................................................

Cobrança de dívidas

Tema (s) 929 – CE: a controvérsia versa sobre as “hipóteses de aplicação da 
repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC” (trecho da 
decisão de afetação no REsp 1585736/RS, DJe 14/09/2016).

Obs: o REsp 1517888/SP, anteriormente afetado à Segunda Seção, teve a afetação 
cancelada.

5.4. DIREITO PEN AL E PROCESSUAL PENAL

Lei 11.343/06 – Lei Maria da Penha

Tema (s) 983 – 3ªS: “Malgrado a lei não tenha fi xado um procedimento 
específi co quanto à reparação de natureza cível por ocasião da prolação da 
sentença condenatória, ao menos para os casos de violência cometida contra 
mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é imperiosa a fi xação de 
tese jurídica representativa da interpretação desta Corte Superior sobre o 
tema, inclusive acerca de seus requisitos mínimos, considerado o número 
de recursos especiais que aportam no STJ diariamente” (ProAfR nos REsp’s 
1675874/MS e 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgadas em 11/10/2017, DJe 24/10/2017, e 27/09/2017, DJe 04/10/2017, 
respectivamente).

5.5. DIREITO DO TRÂNSITO

Competência do Sistema Nacional de Trânsito

Tema (s) 965 – 1ªS: A questão tratada nos autos é relativa à “competência do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para 
promover autuações e aplicar sanções em face do descumprimento de 
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normas de trânsito praticadas em rodovias e estradas federais, como por 
excesso de velocidade” (trecho da decisão de afetação nos REsp’s 1588969/RS e 
1613733/RS, DJe 05/10/16).




