SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS*
DIREITO CIVIL
* 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

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

978

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
REsp 1665598
Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da
REsp 1667189
Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da
não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a
Justiça Federal.

1039

Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão
RESP 1799288
indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou
RESP 1803225
extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

Há determinação de suspensão nacional de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II,
CPC). Ressalvando que não é obstada a propositura de
novas ações, tampouco a sua distribuição, bem como que
não se aplica o sobrestamento às transações efetuadas ou
que vierem a ser concluídas.

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
9/12/2019).
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TESE FIRMADA

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

TEMA

1034

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Há determinação de suspensão do processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
RESP 1818487 Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de
versem acerca da questão delimitada e tramitem no
RESP 1816482 saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos Acórdão publicado
território nacional, mantida, no entanto, a possibilidade de
RESP 1829862 termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.
concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias
(acórdão publicado no DJe de 5/11/2019).
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TESE FIRMADA

a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de
prestação de serviço, de forma de custeio e de valores
de contribuição não implicam interrupção da
contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31
da Lei nº 9.656/1998, devendo haver a soma dos
períodos contributivos para fins de cálculo da
manutenção proporcional ou indeterminada do
trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.
b) O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 impõe que ativos e
inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo
único, contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui,
para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for
contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio
integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua
cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
proporcionalmente suportada pelo empregador.
c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os
requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, não tem
direito adquirido de se manter no mesmo plano
privado de assistência à saúde vigente na época da
aposentadoria, podendo haver a substituição da
operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores,
desde que mantida a paridade com o modelo dos
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de
carências.
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Repetitivos
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Repetitivos
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Repetitivos
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TEMA
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PARADIGMA

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

1085

"Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n.
REsp 1863973 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos
REsp 1877113 bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de Acórdão publicado
REsp 1872441 desconto em conta corrente, ainda que usada para o
recebimento de salário".

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 6/4/2021).

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos
bancários comuns em conta-corrente, ainda que
utilizada para recebimento de salários, desde que
previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por
analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei
nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos
consignados em folha de pagamento.

1065

Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das
REsp 1869959 patentes mailbox (medicamentos e químicos) à luz da
legislação de propriedade industrial.

Em julgamento

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
30/9/2020).

1111

Definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e
caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a
REsp 1936665 configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo
REsp 1937399 seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem
veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres
estão cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT.

Afetado

Há determinação de suspensão do processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
versem acerca da questão e tramitem no território nacional
(art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de
tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus
requisitos.
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SIRDR 79/SP

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

Discussão a respeito dos diversos desdobramentos jurídicos
do suposto uso indevido de dados biográficos de profissionais
do futebol, na maioria das vezes exatletas residentes em
Suspensão deferida
diversos estados da Federação, no jogo Football Manager
("FM"), da Sega, tais como: (i) competência territorial; (ii)
legitimidade passiva; (iii) documentação essencial à

"1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos
individuais ou coletivos em curso no território nacional, em
primeira e segunda instâncias, inclusive nos juizados
especiais, que discutam as seguintes questões jurídicas
relacionadas à indenização por danos morais e materiais
por suposto uso indevido de dados biográficos de
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