SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS*
DIREITO TRIBUTÁRIO
* 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

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

Recursos
Repetitivos

986

ERESP 1163020
RESP 1699851
RESP 1692023

Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na
base de cálculo do ICMS.

Recursos
Repetitivos

994

REsp 1638772
REsp 1624297
REsp 1629001

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

Há determinação de suspensão nacional de
todos os processos pendentes, individuais ou
Afetado
coletivos (Art. 1.037, II, CPC) (acórdão publicado
no DJe de 15/12/2017).
Há
determinação
de
suspensão
do
processamento de todos os processos
Possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo
pendentes, individuais ou coletivos, que versem É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Acórdão publicado
sobre a questão e tramitem no território Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição
instituída pela MP n. 540/2011, convertida na Lei n.
(tese revisada)
nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
12.546/2011.
CPC/2015 (acórdão publicado no DJe de
17/05/2018).
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TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

981

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

RESP 1645333
RESP 1643944
RESP 1645281

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 configurada a sua
dissolução 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
configurada 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.

997

Resp 1679536
Resp 1724834
Resp 1728239

Legalidade do estabelecimento, por atos infralegais,
de limite máximo para a concessão do parcelamento
simplificado, instituído pela Lei 10.522/2002.

1012

RESP 1756406
RESP 1703535
RESP 1696270

Possibilidade de manutenção de penhora de valores
via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do
crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN).

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Em julgamento

Há determinação de suspensão nacional de
todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos (Art. 1.037, II, CPC). (acórdão publicado
no DJe de 24/08/2017)

Afetado

Há
determinação
de
suspensão
do
processamento dos feitos pendentes, que
versem sobre a questão delimitada e em trâmite
no território nacional (acórdão publicado no DJe
de 16/10/2018, republicado no DJe de
22/10/2018).

Afetado

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 28/5/2019).
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TESE FIRMADA

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

1008

RESP 1767631
RESP 1772634
RESP 1772470

Possibilidade de inclusão de valores de ICMS nas bases
de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do
lucro presumido.

1003

Resp 1767945
Resp 1768060
Resp 1768415

Recursos
Repetitivos

1014

RESP 1799306
RESP 1799308
RESP 1799309

Recursos
Repetitivos

1123

REsp 1872241
REsp 1908719

Definição do termo inicial da incidência de correção
monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24
da Lei n. 11.457/2007.

SITUAÇÃO

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

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 26/3/2019).

O Recurso Especial n. 1.768.060/RS foi admitido
como representativo de controvérsia no STF,
com base no § 1º do art. 1036 do CPC. A VicePresidente do STJ determinou a “manutenção da
suspensão de todos os processos que versem
Acórdão publicado
sobre a mesma controvérsia somente em grau
recursal, em trâmite no âmbito dos Tribunais e
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais." (publicada no DJe de 4/8/2020).

Há
determinação
de
suspensão
do
processamento de todos os processos
Inclusão de serviços de capatazia na composição do
pendentes, individuais ou coletivos, que versem
Acórdão publicado
valor aduaneiro.
acerca da questão delimitada e tramitem no
território nacional (acórdão publicado no DJe de
3/6/2019).
Há
determinação
de
suspensão
do
(In)exigibilidade da cobrança da Taxa de Saúde
processamento de todos os processos
Suplementar - TSS, instituída nos termos do art. 20, I,
Afetado
pendentes, individuais ou coletivos, que versem
da Lei 9.961/2000.
acerca da questão delimitada e tramitem no
território nacional.
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O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei
n. 11.457/2007).

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

1118

1093

1074

1079

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

REsp 1881788
REsp 1937040
REsp 1953201

Definir se o alienante de veículo automotor incorre,
solidariamente, na responsabilidade tributária pelo
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de
providenciar a comunicação da venda do bem móvel
ao órgão de trânsito competente.

Resp 1894741
Resp 1895255

a) se benefício instituído no art. 17, da Lei
11.033/2004, somente se aplica às empresas que se
encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO; b) se o art. 17, da
Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos dentro
da sistemática da incidência monofásica do PIS e da
COFINS; e c) se a incidência monofásica do PIS e da
COFINS se compatibiliza com a técnica do
creditamento.

REsp 1896526
REsp 1895486

Resp 1898532
Resp 1905870

Necessidade de se comprovar, no arrolamento
sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a
homologação da partilha ou expedição da carta de
adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do
CPC/2015.
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é
aplicável à apuração da base de cálculo de
"contribuições parafiscais arrecadadas por conta de
terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n. 6.950/1981,
com as alterações promovidas em seu texto pelos
arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

Há determinação de suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional, inclusive no âmbito dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos
termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Em julgamento

Há determinação de suspensão do julgamento
de todos os processos em primeira e segunda
instâncias envolvendo a matéria, inclusive no
Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do
CPC/2015). (Acórdão publicado no DJe de
24/5/2021).

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
17/11/2020).

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
18/12/2020).
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TESE FIRMADA

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

1113

963

RECURSO
PARADIGMA

REsp 1937821

REsp 1583323
REsp 1576254

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

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.

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em
condições normais de mercado, não estando vinculada à base de
cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de
tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte
goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular
instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo
do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido
unilateralmente.

O Ministro Relator determinou: "a suspensão do
processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão identificada e tramitem no
território nacional, nos termos do art. 1.037, II,
do CPC/2015" (decisão de afetação publicada no
DJe 03/10/2016).
Decisão publicada no DJe de 22/2/2018:
"ACOLHO PARCIALMENTE a questão de ordem
Acórdão publicado
proposta para registrar que os repetitivos que
agora serão julgados têm sua aplicabilidade
restrita aos feitos onde a coisa julgada
formadora do título executivo não delimitou
expressamente qual o percentual que cabe à
ELETROBRÁS e à FAZENDA NACIONAL na
devolução do empréstimo compulsório,
consoante a situação fática dos repetitivos
afetados".

Não há direito de regresso, portanto não é cabível a 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.

Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à
do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de
referência previamente fixado pelo fisco municipal Acórdão publicado
como parâmetro para a fixação da base de cálculo do
ITBI.

Discute-se o 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.
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TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

TEMA

1041

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO
Definir se o transportador (proprietário ou possuidor)
está sujeito à pena de perdimento de veículo de
transporte de passageiros ou de carga em razão de
ilícitos praticados por cidadãos que transportam
mercadorias sujeitas à pena de perdimento, nos
termos dos Decretos-leis 37/66 e 1.455/76.
Definir se o transportador, de passageiros ou de carga,
em viagem doméstica ou internacional que
transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento
sem identificação do proprietário ou possuidor; ou
ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as
características ou a quantidade dos volumes
transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria
sujeita à referida pena, está sujeito à multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais) prevista no art. 75 da Lei
10.833/03, ou à retenção do veículo até o
recolhimento da multa, nos termos do parágrafo 1º
do mesmo artigo.

SITUAÇÃO

Sem processo
vinculado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

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
17/12/2019).
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TESE FIRMADA

TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

TEMA

1198

32

179

RECURSO
PARADIGMA

ARE 1357421

RE 566622

RE 587108

DESCRIÇÃO

Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por
Estado diverso da sede de empresa locadora de
veículos, quando esta possuir filial em outro estado,
onde igualmente exerce atividades comerciais
(distinção do Tema 708, RE 1.016.605).

SITUAÇÃO

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO
"Pelo exposto, determino a suspensão, em todo
território nacional, do processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que versem sobre a questão vazada neste tema
de repercussão geral, nos termos do art. 1.035,
§5º, do CPC, até o julgamento definitivo do
presente paradigma. Em nome da segurança
jurídica, convém explicitar que referido comando
(i) não impede o julgamento de capítulos de
sentença diversos ao que aqui versado (art. 356,
CPC), (ii) a realização de atos urgentes a fim de
evitar dano irreparável (art. 314, in fine, CPC) ou
a apreciação de pedidos de tutela de urgência
(arts. 300 e 982, §2º, CPC). (...)". (decisão
publicada em 30/03/2022, disponibilizado o teor
em 06/04/2022)

"Implemento
a
medida
acauteladora,
Reserva de lei complementar para instituir requisitos à
suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5º,
concessão de imunidade tributária às entidades
do Código de Processo Civil, o curso de
beneficentes de assistência social.
Acórdão publicado 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)
Compensação de créditos calculados com base nos
valores dos bens e mercadorias em estoque, no
momento da transição da sistemática cumulativa para
Acórdão publicado
a não-cumulativa da contribuição para o PIS e da
COFINS.

TESE FIRMADA

"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)
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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.
Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio
da não-cumulatividade a impossibilidade de creditamento de
despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são
presumidos e o direito ao desconto somente surge com as
despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência
do regime não-cumulativo.

TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

TEMA

736

517

918

881

RECURSO
PARADIGMA

RE 796939

DESCRIÇÃO
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.

SITUAÇÃO

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

"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)

RE 970821

"Reconhecida a repercussão geral, impende a
suspensão do processamento dos feitos
Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à
pendentes que versem sobre a presente questão
empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Acórdão publicado e tramitem no território nacional, por força do
art. 1.035, § 5º, do CPC." (decisão publicada em
08/11/2016 nos autos do paradigma RE 632783,
substituido pelo atual)

É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota
do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu
território devido por sociedade empresária aderente ao Simples
Nacional, independentemente da posição desta na cadeia
produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.

RE 940769

Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece
impeditivos à submissão de sociedades profissionais
de advogados ao regime de tributação fixa ou per
capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Acórdão publicado
Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela
Constituição da República de 1988 com status de lei
complementar nacional).

"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 2m
26/10/2016)

É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à
submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime
de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei
nacional.

RE 949297

Limites da coisa julgada em matéria tributária,
notadamente diante de julgamento, em controle
concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que
declara
a
constitucionalidade
de
tributo
anteriormente considerado inconstitucional, na via do
controle incidental, por decisão transitada em julgado.

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. (decisão publicada em 01.09.2016)

Afetado
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TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

TEMA

885

RECURSO
PARADIGMA

RE 955227

DESCRIÇÃO

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

SITUAÇÃO

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO
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)
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TESE FIRMADA

