SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS*
DIREITO PROCESSUAL 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

IAC/STJ

TEMA

7

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

RESP 1806016
RESP 1806608

Delimitação das principais teses controvertidas, com base no
conjunto dos fundamentos contidos nos recursos especiais
interpostos (art. 271-C do RISTJ):
a.1) configuração de coisa julgada, em virtude do trânsito em
julgado de ações populares e de ação civil pública
relacionadas ao caso concreto;
a.2) aplicação da teoria do fato consumado, ante a
consolidação da situação fática da privatização;
a.3) existência de ilegalidade e lesividade no âmbito da ação
popular diante da aprovação pelo Tribunal de Contas da
União do processo de desestatização da Companhia Vale do
Rio Doce, bem como do reconhecimento de inexistência de
dano ao patrimônio público em face da avaliação da
participação acionária da União na empresa privatizada.
a.4) julgamento extra petita proferido pelo Tribunal de
origem em reexame necessário.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Admitido

Há determinação de "suspensão de julgamento
de todos os processos que versam sobre o tema
específico em território nacional até o definitivo
julgamento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (art. 1037, II, do CPC/2015, por analogia".
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TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

1004

769

1146

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Resp 1750660
Resp 1750624

Análise acerca da subrogação do adquirente de imóvel
em todos os direitos do proprietário original, inclusive
quanto à eventual indenização devida pelo Estado, Acórdão publicado
ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o
apossamento administrativo.

Há determinação de suspensão da tramitação de
todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão, em todo
o território nacional (acórdão publicado no DJe
de 17/12/2018).

RESP 1835864
RESP 1666542
RESP 1835865

Definição a respeito: i) da necessidade de
esgotamento das diligências como pré- equisito para a
penhora do faturamento; ii) da equiparação da
penhora de faturamento à constrição preferencial
sobre dinheiro, constituindo ou não medida
excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei
6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do
faturamento como medida que implica violação do
princípio da menor onerosidade.

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
5/2/2020).

REsp 1836423

Verificação de interesse de agir no ajuizamento de
ação de cobrança com base no lustro anterior à
impetração de mandado de segurança coletivo ainda
não transitado em julgado.

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 3/5/2022).
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Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de
desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre
ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica
subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço.
Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do
órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuamse da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor,
como em situações de negócio jurídico gratuito ou de
vulnerabilidade econômica do adquirente.

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

TEMA

1056

RECURSO
PARADIGMA

Resp 1845716
Resp 1865563
Resp 1843249

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

Definição acerca dos limites subjetivos da coisa
julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo
2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de
Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro AME/RJ), presente o quanto decidido no EREsp Acórdão publicado
1.121.981/RJ, em ordem a demarcar o efetivo
espectro de beneficiários legitimados a executar
individualmente a Vantagem Pecuniária Especial/VPE
prevista na Lei nº 11.134/05.

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
26/6/2020).

A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo
2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais
Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta
processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do
antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais,
independentemente de terem constado da lista apresentada no
momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à
associação impetrante.
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TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

Recursos
Repetitivos

TEMA

1064

1065

RECURSO
PARADIGMA

REsp 1860018
REsp 1852691

REsp 1869959

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Possibilidade de inscrição em dívida ativa para a
cobrança dos valores indevidamente recebidos a título
de benefício previdenciário: verificação da aplicação Acórdão publicado
dos §§3º e 4º, do art. 115, da Lei n. 8.213/91 aos
processos em curso.

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
22/9/2020).

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

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).

Em julgamento
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1ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios
previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do
devido constituídos por processos administrativos que tenham sido
iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº 780, de 2017,
convertida na Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017) são nulas,
devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de
notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o
contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao
final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos
prescricionais aplicáveis; e
2ª) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios
previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do
devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam
saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de
fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos
que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória nº
871, de 2019, convertida na Lei nº 13.846/2019 (antes de
18.01.2019) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser
reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim
de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos
devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os
prazos prescricionais aplicáveis.

TIPO DE
TEMA

Recursos
Repetitivos

TEMA

954

RECURSO
PARADIGMA

REsp 1525174
Resp 1525131

DESCRIÇÃO

A indevida cobrança de valores referentes à alteração
do plano de franquia / plano de serviços sem a
solicitação do usuário, com o consequente pedido de
indenização por danos morais, em contrato de
prestação de serviços de telefonia fixa.
- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da
cobrança de serviços advindos da alteração do plano
de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a
solicitação do usuário, bem como, se configurado o
dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou
a necessidade de comprovação nos autos.
- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à
repetição de valores supostamente pagos a maior ou
indevidamente cobrados em se tratando de serviços
não contratados de telefonia fixa advindos da
alteração do plano de franquia / plano de serviços sem
a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do
Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código
Civil) ou outro prazo;
- repetição de indébito simples ou em dobro e, se em
dobro, se prescinde, ou não, da comprovação da máfé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência,
negligência e imperícia);
- abrangência da repetição de indébito - se limitada
aos pagamentos documentalmente comprovados pela
autora na fase instrutória ou passível de o quantum
ser apurado em sede de liquidação de sentença,
mediante determinação à parte ré de apresentação de
documentos.

SITUAÇÃO

DELIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO

Sobrestado

A Primeira Seção, na sessão de julgamento de
14/12/2016, procedeu à nova afetação do tema,
nos termos do art. 1.036 do CPC, "ratificando a
decisão de afetação anteriormente proferida
pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e da qual já
resultou a suspensão de processos análogos, em
todo o território nacional" (acórdão publicado
no DJe de 19/12/2016).
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TIPO DE
TEMA

Repercussão
Geral

Repercussão
Geral

TEMA

976

265

RECURSO
PARADIGMA

RE 968646

RE-591797

DESCRIÇÃO

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

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

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

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)
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