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
Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

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.

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

981

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Afetado

Há determinação de suspensão nacional de
todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos (Art. 1.037, II, CPC) (acórdão publicado
no DJe de 15/12/2017).

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)
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TESE FIRMADA

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

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 moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
Obrigatoriedade do poder público de fornecer
Há determinação de suspensão nacional de
Acórdão publicado
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
medicamentos não incorporados em atos normativos
todos os processos pendentes, individuais ou
prescrito;
do SUS.
coletivos (Art. 1.037, II, CPC).
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos 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".

106

RESP 1657156

1016

RESP 1716113
RESP 1721776
RESP 1723727
RESP 1728839
RESP 1726285
RESP 1715798
RESP 1873377

(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde
coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.

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.

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
10/6/2019).

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 26/3/2019).
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TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

1018

1010

1034

1112

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

RESP 1767789
RESP 1803154

Possibilidade de, em fase de Cumprimento de
Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência
Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria
concedida judicialmente até a data inicial de
aposentadoria concedida administrativamente pelo
INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com
implantação administrativa definitiva dessa última por

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', Acórdão publicado
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 1818487
RESP 1816482
RESP 1829862

REsp 1874811
REsp 1874788

Definir quais condições assistenciais e de custeio do
plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários
inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

Definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o
dever de prestar informação prévia ao proponente
(segurado) a respeito das cláusulas limitativas e
restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

Em julgamento

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 (acórdão publicado no DJe de
21/6/2019).

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).

Há
determinação
de
suspensão
do
processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem
Acórdão publicado acerca da questão delimitada e tramitem no
território nacional, mantida, no entanto, a
possibilidade de concessão de medidas urgentes
pelas instâncias ordinárias (acórdão publicado
Há
determinação
de
suspensão
do
processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem
Afetado
acerca da questão e tramitem no território
nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada
a concessão de tutelas provisórias de urgência,
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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.

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.

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

1083

1150

1079

1104

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

Resp 1886795
Resp 1890010

Possibilidade de reconhecimento do exercício de
atividade sob condições especiais pela exposição ao
agente ruído, quando constatados diferentes níveis de
efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível Acórdão publicado
máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média
aritmética simples ou o Nível de Exposição
Normalizado (NEN).

Há determinação de suspensão da tramitação de
todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão, em todo
o território nacional (art. 1.037, II, CPC) (acórdão
publicado no DJe de 22/03/2021).

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições
especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando
constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido
por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa
informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de
ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove
a habitualidade e a permanência da exposição."

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

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.

Resp 1898532
Resp 1905870

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.

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).

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.

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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TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

414

731

RECURSO
PARADIGMA

RESP 1937887
RESP 1937891

REsp 1614874

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

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 - possível
progressiva dos serviços de fornecimento de água e
revisão de tese
de esgoto sanitário em unidades compostas por várias
economias e hidrômetro único, após a aferição do
consumo.

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

Sobrestado

TESE FIRMADA

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.

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).
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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.

TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

TEMA

1046

RECURSO
PARADIGMA

ARE 1121633

DESCRIÇÃO

Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou
restringe direito trabalhista não assegurado
constitucionalmente.

SITUAÇÃO

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

O MInistro Relator determinou a suspensão de
todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no
território nacional, nos termos do artigo 1035,
§5º, do CPC, uma vez que o
plenário virtual do STF reconheceu a
repercussão geral do tema" (decisão de
28/06/2019)
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TESE FIRMADA

TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

TEMA

1031

179

1022

RECURSO
PARADIGMA

RE 1017365

RE 587108

RE 688267

DESCRIÇÃO

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

Afetado

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.

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

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

"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.".

"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)

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,).
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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

TEMA

Repercussão
Geral

992

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

918

881

885

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

TESE FIRMADA

RE 960429

Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias
Discussão quanto à competência para processar e
relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de
julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões
"Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão pessoal e eventual nulidade do certame em face da
afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão Acórdão publicado nacional dos feitos sobre o mesmo tema (art. Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que
de pessoal e eventual nulidade do certame, em face
1.035, §5º, do CPC).”
adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo
de pessoa jurídica de direito privado.
quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de
junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua

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)

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.

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. (decisão publicada em 01.09.2016)

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)

RE 955227

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

TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

TEMA

265

RECURSO
PARADIGMA

RE-591797

DESCRIÇÃO

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

SITUAÇÃO

Afetado

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO
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
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TESE FIRMADA

