SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS*
DIREITO ADMINISTRATIVO
* Temas com determinação de suspensão dos processos em tramitação no primeiro e segundo graus de jurisdição em todo o territorio nacional.
São excluídos da listagem os temas transitados em julgado.
TIPO DE TEMA TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

106

414

RECURSO
PARADIGMA

RESP 1657156

RESP 1937887
RESP 1937891

DESCRIÇÃO

Obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS.

SITUAÇÃO

Acórdão
publicado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
Há determinação de suspensão nacional de todos moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
os processos pendentes, individuais ou coletivos
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos
(Art. 1.037, II, CPC).
autorizados pela agência.
*Modulação dos efeitos: "Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente
quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 4/5/2018".

Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp
1.166.561/RJ, acórdão publicado no DJe de 5/10/2010, que se
propõe a revisar:

Proposta de Revisão de Entendimento firmado em
tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao
Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa
Afetado progressiva dos serviços de fornecimento de água e de possível revisão
esgoto sanitário em unidades compostas por várias
de tese
economias e hidrômetro único, após a aferição do
consumo.

Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo
mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no
imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo
fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de
água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real
aferido.
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TIPO DE TEMA TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

731

1010

1017

1028

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

REsp 1614874

Discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser
substituída como índice de correção monetária dos
saldos das contas vinculadas ao FGTS.

RESP 1770760
RESP 1770808
RESP 1770967

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. 4°, I, da
Lei n. 12.651/2012 (equivalente ao art. 2°, alínea 'a', da
revogada Lei n. 4.771/1965), cuja largura varia de 30
(trinta) a 500 (quinhentos) metros, ou ao recuo de 15
(quinze) metros determinado no art. 4°, caput, III, da
Lei n. 6.766/1979.

RESP 1783975
RESP 1772848

Definição sobre a configuração do ato de
aposentadoria de servidor público como negativa
expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo,
nos proventos, de direito não concedido enquanto o
servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do
Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ.

RESP 1818872
RESP 1815461

(In)compatibilidade de exercício da advocacia por
servidor ocupante de cargo público de agente de
trânsito, à luz do disposto no artigo 28, inciso V, da Lei
n. 8.906/94.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Sobrestado

O Ministro Relator determinou: "suspensão, em
todo o território nacional, dos processos
pendentes que versem sobre a questão ora
afetada (art. 1.037, inciso II, do novel Código de
Processo Civil), ressalvadas as hipóteses de
autocomposição, tutela provisória, resolução
parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as
circunstâncias de cada caso concreto, a critério do
juízo" (decisão publicada no DJe 16/09/2016).

TESE FIRMADA

A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina
própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de
atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário
substituir o mencionado índice.

Acórdão
publicado

Há determinação de suspensão da tramitação de
todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão delimitada
e tramitem no território nacional (acórdão
publicado no DJe de 7/5/2019).

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a
extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de
qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos
caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que
disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a
fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços
territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à
coletividade.

Acórdão
publicado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional
(acórdão publicado no DJe de 21/6/2019).

O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não
configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da
Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao
cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em
atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco
indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na
prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

Acórdão
publicado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional
(acórdão publicado no DJe de 18/10/2019).

"O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível
com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo
público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei
8.906/94."
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TIPO DE TEMA TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

1075

1080

1086

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

Resp 1878849
Resp 1878854
Resp 1879282

Legalidade do ato de não concessão de progressão
funcional do Servidor Público, quando atendidos todos
os requisitos legais, sob o fundamento de que
superados os limites orçamentários previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com
pessoal de Ente Público.

Resp 1880238
Resp 1871942
Resp 1880246
Resp 1880241

REsp 1854662
REsp 1881324
REsp 1881283
REsp 1881290

Definir se há direito de pensionista de militar à
assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de
Saúde da Aeronáutica (FUNSA). Os processos afetados
tratam de instituidores falecidos antes da vigência da
Lei nº 13.954/2019, razão pela qual a discussão da tese
está adstrita à legislação vigente antes das alterações
promovidas pelo referido diploma legal.

a) "definir se o servidor público federal possui, ou não,
o direito de obter a conversão em pecúnia de licençaprêmio por ele não gozada e nem contada em dobro
para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo,
definir se a referida conversão em pecúnia estará
condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor,
de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio
decorreu do interesse da Administração Pública".

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

Acórdão
publicado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional
(acórdão publicado no DJe de 3/12/2020).

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor
público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de
superados os limites orçamentários previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente
público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do
servidor público, decorrente de determinação legal, estando
compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do
art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Afetado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional
(acórdão publicado no DJe de 08/03/2021).

Afetado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional
(acórdão publicado no DJe de 14/4/2021).
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TIPO DE TEMA TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

1088

1097

1104

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

REsp 1872008
REsp 1878406
REsp 1901989

Definir se o militar diagnosticado como portador do
vírus HIV tem direito à reforma ex officio por
incapacidade definitiva, independentemente do grau
de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência
Adquirida - SIDA/AIDS, com remuneração calculada
com base no soldo correspondente ao grau
imediatamente superior ao que possuía na ativa.

REsp 1925456

Verificação da necessidade de observação dos art. 280
e 281 da Lei 9.503/1997 em relação à infração pela
não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7º e
8º, para definir a imperiosidade da notificação da
infração e da notificação de eventual imposição de
penalidade.

REsp 1913392
REsp 1908497

Definir a possibilidade de imposição de tutela
inibitória, bem como de responsabilização civil por
danos materiais e morais coletivos causados pelo
tráfego com excesso de peso em rodovias.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão ora
afetada e tramitem no território nacional (art.
1.037, II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe
de 30/4/2021).

Acórdão
publicado

Há determinação de suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem acerca da questão delimitada e tramitem
no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015).
(Acórdão publicado no DJe de 8/6/2021).

Afetado

Há determinação de suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem acerca da questão ora
afetada e tramitem no território nacional (art.
1.037, II, do CPC/2015). (acórdão publicado no DJe
de 10/9/2021).
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TESE FIRMADA

"Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias
de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor
infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que
se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da
penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB".

TIPO DE TEMA TEMA

Recursos
Repetitivos

Repercussão
Geral

1150

32

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

REsp 1895936
REsp 1895941

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade
passiva ad causam para figurar no polo passivo de
demanda na qual se discute eventual falha na
prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
PASEP, saques indevidos e desfalques, além da
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas
pelo Conselho Diretor do referido programa;
b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos
em razão dos desfalques em conta individual vinculada
ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo
quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n°
20.910/32;
c) O termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos
desfalques ou a data do último depósito efetuado na
conta individual vinculada ao PASEP.

RE 566622

Reserva de lei complementar para instituir requisitos à
concessão de imunidade tributária às entidades
beneficentes de assistência social.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

Ratificação do quanto decidido pelo Ministro
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de
ordenar a suspensão nacional de todos os
processos atinentes ao tema, até decisão a ser
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do presente caso.

Acórdão
publicado

"Implemento
a
medida
acauteladora,
suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do
Código de Processo Civil, o curso de processos que
veiculem o tema, obstaculizando o acionamento,
pela Administração Pública, do artigo 55 da Lei nº
8.212/1991." (decisão publicada em 01.08.2016)
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TESE FIRMADA

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

TIPO DE TEMA TEMA

Repercussão
Geral

264

RECURSO
PARADIGMA

RE-626307

DESCRIÇÃO

Diferenças de correção monetária de depósitos em
caderneta de poupança por alegados expurgos
inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

O Ministro Relator determinou " a incidência do
artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por
objeto da lide a discussão sobre os expurgos
inflacionários advindos, em tese, dos planos
econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o
país, em grau de recurso, independentemente de
juízo ou tribunal, até julgamento final da
controvérsia pelo STF. Não se aplica esta decisão
aos procesos em fase de execução definitiva e às
transações efetuadas ou que vierem a ser
concluídas." (publicação em 01.09.2010)
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TESE FIRMADA

TIPO DE TEMA TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

265

284

RECURSO
PARADIGMA

RE-591797

RE-631363

DESCRIÇÃO

Diferenças de correção monetária de depósitos em
caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN,
por alegados expurgos inflacionários decorrentes do
plano Collor I.

Diferenças de correção monetária de depósitos em
caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor I.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

O Ministro Relator determinou "a incidência do
artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por
objeto da lide a discussão sobre os expurgos
inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I,
especificamente em relação aos critérios de
correção monetária introduzidos pelas legislações
que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a
fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação
vigente no momento do fim do trintídio
(concernente aos valores não bloqueados), em
trâmite em todo o País, em grau de recurso, até
julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é
obstada a propositura de novas ações, a
distribuição ou a realização de atos da fase
instrutória. Não se aplica esta decisão aos
processos em fase de execução definitiva e às
transações efetuadas ou que vierem a ser
concluídas." (publicação em 01.09.2010)

Afetado

"Ante o exposto, determino a suspensão de todos
os processos em fase recursal que versem sobre
expurgos inflacionários referentes aos valores
bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do
Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os
processos em fase de execução, liquidação e/ou
cumprimento de sentença e os que se encontrem
em fase instrutória" (decisão publicada em
23/04/2021).
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TESE FIRMADA

TIPO DE TEMA TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

285

736

885

966

RECURSO
PARADIGMA

RE-632212

RE 796939

RE 955227

RE 1059466

DESCRIÇÃO

Diferenças de correção monetária de depósitos em
caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN,
por alegados expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II.

Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15
e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.

Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa
julgada formada nas relações tributárias de trato
continuado.

Isonomia entre as carreiras da magistratura e do
Ministério Público: direito dos juízes do Poder
Judiciário da União à licença-prêmio (ou à indenização
por sua não fruição).

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

"Ante o exposto, determino a suspensão de todos
os processos em fase recursal que versem sobre
expurgos inflacionários referentes aos valores
bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do
Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os
processos em fase de execução, liquidação e/ou
cumprimento de sentença e os que se encontrem
em fase instrutória" (decisão publicada em
23/04/2021).

Afetado

"Reconhecida a repercussão geral, impende a
suspensão do processamento dos feitos pendentes
que versem sobre a presente questão e tramitem
no território nacional, por força do art. 1.035, § 5º,
do CPC." (decisão publicada em 26.10.2016)

Afetado

O Ministro Relator determinou a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional, nos
termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art.
328 do RISTF. (decisão publicada em 27.04.2016)

Afetado

O Ministro Relator determinou a suspensão do
processamento de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território
nacional (CPC/2015).
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TESE FIRMADA

TIPO DE TEMA TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

976

992

RECURSO
PARADIGMA

RE 968646

RE 960429

DESCRIÇÃO

Equiparação do valor das diárias devidas a membros
do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Discussão quanto à competência para processar e
julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões
afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão
de pessoal e eventual nulidade do certame, em face
de pessoa jurídica de direito privado.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

"Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de
Processo Civil, DECRETO A SUSPENSÃO do
processamento de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território
nacional (CPC/2015)."

Acórdão
publicado

TESE FIRMADA

Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias
relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de
pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração
"Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão
Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime
nacional dos feitos sobre o mesmo tema (art.
celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de
1.035, §5º, do CPC).”
mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em
que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência
continuará a ser da Justiça do Trabalho.
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TIPO DE TEMA TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

1022

1031

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

RE 688267

Dispensa imotivada de empregado de empresa pública
e de sociedade de economia mista admitido por
concurso público

RE 1017365

Definição do estatuto jurídico-constitucional das
relações de posse das áreas de tradicional ocupação
indígena à luz das regras trazidas pela Constituição
Federal de 1988.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de
Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do
processamento de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território
nacional (CPC/2015,).

Afetado

"Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código
de Processo Civil,
determino, nos termos do pedido, a suspensão
nacional dos processos judiciais, notadamente
ações possessórias, anulatórias de processos
administrativos de demarcação, bem como os
recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo
dos direitos territoriais dos povos indígenas,
modulando o termo final dessa determinação até a
ocorrência do
término da pandemia da COVID-19 ou do
julgamento final da
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário
1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último,
salvo ulterior decisão em sentido diverso.".
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TESE FIRMADA

TIPO DE TEMA TEMA

SIRDR/STJ

4

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SIRDR 7/PR

Legalidade da Resolução Contran n. 543/2015 quanto
à obrigatoriedade da inclusão de aulas em simulador
de direção veicular para os candidatos à obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Suspensão
deferida

Suspensão da tramitação de todos os processos
individuais ou coletivos em curso no território
nacional, inclusive nos juizados especiais que
versem sobre a questão de direito objeto do IRDR
n. 5024326-28.2016.4.04.0000/PR admitido pela 2ª
Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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TESE FIRMADA

