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GRUPOS DE REPRESENTATIVOS - GR
TEMA PROCESSOS PARADIGMAS

QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA A
JULGAMENTO

DESCRIÇÃO DO RECURSO
PARADIGMA

01

000548169.2013.8.24.0025/50000
000025657.2014.8.24.0082/50001
000544794.2013.8.24.0025/50000
000548424.2013.8.24.0025/50000

Recurso Especial em que se discute a
(i)legalidade de cláusula contratual que
Abusividade de cláusula contratual de prevê reajuste da mensalidade de plano
reajuste de plano de saúde coletivo em de saúde coletivo empresarial ou por
decorrência do incremento da faixa etária adesão, motivado pela mudança da faixa
do usuário.
etária do segurado, sobretudo sob a ótica
do art. 15, § 3º, da Lei Federal n.
10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

02

001432866.2013.8.24.0023/50001
003678966.2012.8.24.0023/50001
001673516.2011.8.24.0023/50001
004590936.2012.8.24.0023/50001
920630160.2012.8.24.0000/50001

Recurso Extraordinário em que se discute,
à luz dos art. 40, § 5º e 201, § 8º da
Constituição Federal, a possibilidade de
cômputo do tempo de serviço prestado
Cômputo do tempo de serviço prestado em por servidores do magistério em funções
funções de magistério diversas da docência diversas da docência, tendo por
para fins de aposentadoria especial.
referência aquelas arroladas no Anexo II
da Determinação de Providência n.
001/2012 da Procuradoria-Geral do
Estado de Santa Catarina, para fins de
aposentadoria especial.

1

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Cancelado

"Determino, outrossim, com fundamento na parte final do § 1º do
art. 1.036 do Estatuto Processual Civil, e no caput do art. 256, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permaneçam
suspensos todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre idêntica questão de direito, em trâmite no primeiro
grau de jurisdição deste Estado e neste Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, inclusive os demais recursos em trâmite nesta 3ª VicePresidência, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça."

Vinculado ao
tema/STF trânsito em
julgado

"Determina-se, outrossim, com lastro na parte final do § 1º do art.
1.036 do Código de Processo Civil de 2015, a suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre
idêntica
questão de direito, em curso no primeiro grau de jurisdição deste
Estado e neste Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive os
demais recursos em trâmite nesta 2ª Vice-Presidência, até ul terior
del iberação do Supremo Tribunal Federal."
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03

000219436.2008.8.24.0167/50001
000203546.2009.8.24.0139/50001
000184846.2012.8.24.0167/50001

04

050038844.2012.8.24.0012/50001
001328898.2012.8.24.0018/50000
000230078.2006.8.24.0066/50001
000085513.2011.8.24.0175/50001

QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA A
JULGAMENTO

DESCRIÇÃO DO RECURSO
PARADIGMA

Análise infraconstitucional acerca do
preenchimento
de
requisitos
para
usucapião extraordinária em razão de a
área usucapienda ser inferior ao módulo
estabelecido em lei municipal

Recurso Especial em que se discute o
preenchimento de requisitos para
usucapião extraordinária em razão de a
área usucapienda ser inferior ao módulo
estabelecido em lei municipal, de acordo
com as regras gerais do Código Civil (art.
1.238, caput), e especiais, acerca do
parcelamento do solo urbano (Lei Federal
n. 6.766/1979), e do Estatuto da Cidade
(Lei Federal n. 10.257/2001).
Vinculado ao tema 985/STJ

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Vinculado ao
tema/STJ

"Determino, outrossim, com fundamento na parte final do § 1º do
art. 1.036 do Estatuto Processual Civil, e no caput do art. 256, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permaneçam
suspensos todos os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre idêntica questão de direito(...), em trâmite no
primeiro grau de jurisdição deste Estado e neste Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, inclusive os demais recursos em trâmite nesta 3ª
Vice-Presidência, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de
Justiça."

Recurso Especial em que se discute a
Legitimidade ativa dos adquirentes de
Aguardando
legitimidade ativa dos adquirentes de
imóvel para pleitear indenização por
imóvel para pleitear indenização por pronunciamento
desapropriação indireta e parcial ocorrida
desapropriação indireta e parcial ocorrida
do STJ
antes da aquisição da propriedade.
antes da aquisição da propriedade.

2

"determino a suspensão de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito (...), em
tramitação no primeiro grau de jurisdição deste Estado e neste
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive os demais recursos em
trâmite nesta 2ª Vice-Presidência, até ulterior deliberação do Superior
Tribunal de Justiça. Convém ressalvar que a presente decisão não
impossibilita a apreciação de pedidos de concessão de tutela
provisória de urgência ou de evidência."

Atualização: 16/11/2018

TEMA PROCESSOS PARADIGMAS

05

002728869.2013.8.24.0018/50001
000206557.2013.8.24.0037/50000

QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA A
JULGAMENTO

Prazo de prescrição aplicável à pretensão
indenizatória por desapropriação indireta
fundada no apossamento administrativo
do
imóvel para
implantação de
equipamentos públicos, como rodovias.

DESCRIÇÃO DO RECURSO
PARADIGMA

SITUAÇÃO

Recurso especial em que se discute o
prazo de prescrição aplicável à pretensão
indenizatória por desapropriação indireta
fundada no apossamento administrativo
Aguardando
do imóvel para implantação de
pronunciamento do
equipamentos públicos, como rodovias:
STJ
se o de quinze anos, previsto no art.
1.238, caput, do Código Civil, ou o de dez
anos, estabelecido no parágrafo único do
dispositivo em alusão.

3

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

"determino a suspensão de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito (...), em
tramitação no primeiro grau de jurisdição deste Estado e neste
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive os demais recursos em
trâmite nesta 2ª Vice-Presidência, até ulterior deliberação do Superior
Tribunal de Justiça. Convém ressalvar que a presente decisão não
impossibilita a apreciação de pedidos de concessão de tutela
provisória de urgência ou de evidência."
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06

001673997.2013.8.24.0018/50001
031030315.2014.8.24.0018/50001

QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA A
JULGAMENTO

Identificação da responsabilidade do dever
de informação ao segurado a respeito das
cláusulas contratuais limitativas/restritivas
nos contratos de seguro de vida em grupo,
se da seguradora, se da estipulante, ou
solidariamente de ambas, de acordo com
as regras do Código de Defesa do
Consumidor (arts. 4º, 6º, inciso III, e 14); e
do Código Civil (art. 757).

DESCRIÇÃO DO RECURSO
PARADIGMA

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

"Determino (...) a suspensão de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, em trâmite no primeiro grau de jurisdição
deste Estado e neste Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive
os demais recursos em trâmite nesta 3ª Vice-Presidência, até ulterior
deliberação do Superior Tribunal de Justiça, que versem sobre
idêntica questão de direito (...) Ressalvo, ainda, que a presente
decisão não impossibilita a apreciação de pedidos de concessão de
tutela provisória de urgência ou de evidência (Enunciado 41 da I
Recurso especial em que se discute a
Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal –
Aguardando
responsabilidade pela cientificação do
2017), da mesma forma que a suspensão pode ser modulada de
pronunciamento do
acordo com a conveniência, conforme entendimento contido na
consumidor quanto às condições da
STJ
Proposta de Afetação de Recurso Especial Representativo da
apólice de seguro de vida em grupo.
Controvérsia n. 1.696.396/MT (Tema 988 do STJ), e na Questão de
Ordem do Recurso Extraordinário n. 966.177/RG (Tema 924 do STF)."
"Pelo exposto, reconsidero o despacho de fls. 182-184 para
determinar que a suspensão dos processos e dos recursos de
idêntica controvérsia está limitada àqueles que estejam em fase
decisória (excetuando-se toda a fase instrutória e saneatória)."
(decisão publicada em 25.10.2018 - DJe 2933)
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07

08

09

031096939.2016.8.24.0020/50001
030527062.2016.8.24.0054/50000
030815886.2015.8.24.0038/50001
030202514.2014.8.24.0054/50002

QUESTÃO JURÍDICA SUBMETIDA A
JULGAMENTO
Extensão da faixa não edificável a partir
das margens de cursos d'água naturais em
trechos caracterizados como área urbana
consolidada: se corresponde à área de
preservação permanente prevista no art.
4º, I, da Lei nº 12.651/2012 (equivalente ao
art. 2º, alínea 'a', da revogada Lei
4.771/1965), cuja largura varia de trinta
(30) a quinhentos (500) metros, ou ao
recuo de quinze (15) metros determinado
no art. 4º, caput , III, da Lei nº 6.766/1979.

DESCRIÇÃO DO RECURSO
PARADIGMA

Recursos especiais que versam sobre a
extensão da faixa não edificável a partir
das margens de cursos d'água naturais
em trechos caracterizados como área
urbana consolidada.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Vinculado à
controvérsia/STJ

"[...] Consequentemente, com fundamento no art. 1.036, § 1º, parte
final, do Código de Processo Civil, e no art. 256, caput, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre idêntica questão de direito (...), em tramitação no primeiro grau
de jurisdição deste Estado e neste Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, inclusive os demais recursos em trâmite nesta 2ª VicePresidência, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça.
Convém ressalvar que a presente decisão não impossibilita a
apreciação de pedidos de concessão de tutela provisória de urgência
ou de evidência.[...]"

090008875.2014.8.24.0067/50001
090042004.2015.8.24.0036/50001
081545791.2014.8.24.0038/50002
003027433.2013.8.24.0038/50001

Recurso especial em que se discute, em
competência desta 2ª Vice-Presidência, tendo em vista manifestação
relação ao crime previsto no art. 2º, II, da
do Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem no Recurso
(a)tipicidade, em relação ao crime previsto
Vinculado à
Lei 8.137/90, a definição de tipicidade ou
Extraordinário com Agravo n. 966.177, no sentido de que a suspensão
no art. 2º, II, da Lei 8.137/90, da conduta
não da conduta de deixar de recolher aos controvérsia/STJ estabelecida pelo art. 1.035, § 5º, do CPC/15 - cuja norma também
de deixar de recolher ICMS próprio.
integra a sistemática dos recursos submetidos ao regime da
cofres públicos valor decorrente de ICMS
repercussão geral e dos recursos repetitivos -, não se opera ex lege,
próprio.

000142389.2016.8.24.0066/50000
000166791.2014.8.24.0032/50000
000062161.2014.8.24.0034/50000
000698503.2015.8.24.0038/50000

Possibilidade de majoração da pena, na
hipótese do delito de furto qualificado, em
razão de seu cometimento no período
noturno - como causa de aumento,
considerada na terceira fase dosimétrica,
ou como elemento apto a valorar
negativamente as circunstâncias do crime,
na primeira etapa.

"determino a suspensão dos recursos apenas no âmbito de

dependendo de decisão judicial a respeito".

Recurso especial em que se discute a
possibilidade de majoração da pena, na
hipótese do delito de furto qualificado,
em razão de seu cometimento no período
Aguardando
noturno - como causa de aumento, pronunciamento do
STJ
considerada na terceira fase dosimétrica,
ou como elemento apto a valorar
negativamente as circunstâncias do
crime, na primeira etapa.
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"determino a suspensão dos recursos apenas no âmbito de
competência desta 2ª Vice-Presidência que versem sobre
idêntica questão de direito ."

