
     

                                                                                              

                

Tema Ramo do Direito Descrição Situação Tese Suspensão
Movimentação| 

Código TPU

369 DIREITO CIVIL Questão referente aos índices de correção monetária aplicáveis aos depósitos judiciais. Sobrestado A correção monetária dos depósitos judiciais deve incluir os expurgos inflacionários. -

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, acórdão 
Há determinação de suspensão dos recursos 

Observações: 

O NUGEPNAC elaborou a tabela contendo temas na situação "afetado", "afetado-possível revisão de tese", "em julgamento", "sem processo vinculado" e "sobrestado" ;
Essa tabela não substitui a consulta dos temas diretamente na página eletrônica do STJ (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/?pesquisarPlurais=on&pesquisarSinonimos=on);
Orienta-se acessar o inteiro teor da decisão do recurso paradigma vinculado ao tema para confirmar o alcance da decisão e os seus fundamentos;  
A situação do tema corresponde àquela no momento da consulta pelo NUGEPNAC (21/03/2022); e
O Painel do Banco de Dados, CNJ pode ser consultado em https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos.  

 Poder Judiciário do Estado da Bahia

2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

 Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas

RECURSOS REPETITIVOS (STJ)

414 DIREITO DO CONSUMIDOR
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 progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto 
sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo.

Afetado - Possível Revisão de Tese

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:<br><br>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.

Há determinação de suspensão dos recursos 
especiais ou agravos em recursos especiais em 

segunda instância e/ou no STJ cujos objetos 
coincidam com o da matéria afetada (Acórdão 

publicado no DJe de 29/11/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

585 DIREITO PENAL
Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, 
para fins de adequar a redação à hipótese de multirreincidência, com delimitação dos efeitos da compensação 

para ambas as espécies de reincidência (genérica e específica).
Afetado - Possível Revisão de Tese

Tese firmada pela Terceira Seção no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão 
publicado no DJe de 17/04/2013, que se porpõe a revisar:<br><br>É possível, na 
segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da reincidência.

<b>Não aplicação</b> do disposto na parte final do 
§ 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no 

art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça (suspensão do trâmite dos processos 

pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

677 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de 
Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a 

consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o 
devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, 

independentemente da liberação da quantia ao credor.

Em Julgamento

Tese firmada pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.348.640/SP, acórdão 
publicado no DJe de 21/05/2014 que se propõe a revisar:<br><br>Na fase de execução, 

o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a 
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recurso especial 
que versem sobre idêntica questão de direito e que 

estejam pendentes de apreciação em todo no 
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou 

nesta Corte. "Outrossim, ressalva-se, desde já, a 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

692 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 
692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência 

Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.
Afetado - Possível Revisão de Tese

Tese firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.401.560/MT, acórdão 
publicado no DJe de 13/10/2015, que se propõe a revisar: <br><br>A reforma da 

decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios 
previdenciários indevidamente recebidos.

Há determinação de suspensão do processamento 
de todos os processos ainda sem trânsito em 

julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca 
da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 
n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a 

ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

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

Sobrestado
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.

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 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

744 DIREITO ADMINISTRATIVO
Discussão: incidência do Coeficiente de Equiparação Salarial - CES no cálculo do reajuste do encargo mensal 

subjacente aos contratos de mútuo do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, antes da edição da Lei 8.692, de 29 
de julho de 1993.

Sem Processo Vinculado - -

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

769 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito 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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo



929 DIREITO DO CONSUMIDOR Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Afetado -

O Ministro relator determinou: "Restringe-se a 
ordem suspensão de processos determinada na 

primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, 
do CPC/2015, para que a suspensão incida somente 

após a interposição de recurso especial ou agravo em 
recurso especial, permanecendo-se os autos nos 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

938 DIREITO CIVIL Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Segunda Seção relativa ao 
enunciado "i" do Tema 938/STJ, no que tange ao prazo prescricional.

Afetado - Possível Revisão de Tese

Tese firmada pela Segunda Seção no julgamento dos REsp's 1.559.511/SP e 
1.551.956/SP, acórdãos publicados no DJe de 6/9/2016, que se propõe a 

revisar:<br><br><b>(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição 
dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC).</b> (vide 
REsp n. 1.551.956/SP)<br><br>(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao 

O Ministro relator determinou (QO no REsp n. 
1.919.648/DF):<br><br>"A suspensão, porém, 

merece ser limitada aos recursos especiais e agravos 
em recurso especial pendentes nos Tribunais de 
segundo grau, aplicando-se de forma mitigada o 
enunciado normativo do art. 1.037, inciso II, do 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

951 DIREITO PREVIDENCIÁRIO

(a) Análise da sistemática de cálculo da renda mensal inicial no período de vigência da Consolidação das Leis da 
Previdência Social de 1984; e<br>(b) A incidência dos critérios elencados no art. 144 da Lei 8.213/91 e, 

consequentemente, a possibilidade de se mesclar as regras de cálculos ínsitas na legislação revogada com a nova 
aos benefícios concedidos no denominado período Buraco Negro.

Sem Processo Vinculado -

Há determinação de suspensão da tramitação de 
processos em todo território nacional,<i> inclusive 
que tramitem nos juizados especiais</i> (acórdão 

publicado no DJe de 29/06/2018).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

954 DIREITO DO CONSUMIDOR
- 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;<br>- ocorrênci
Sobrestado -

A Primeira Seção, na sessão de julgamento de 
14/12/2016, procedeu à <b>nova afetação do 

tema</b>, 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<b> suspensão de processos 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

978 DIREITO CIVIL

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 Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da 
Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente, diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado 

perante a Justiça Federal.

Em Julgamento -

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 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

981 DIREITO TRIBUTÁRIO

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:<b> (i)</b> o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que 

Em Julgamento -

Há determinação de suspensão nacional de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 981 DIREITO TRIBUTÁRIO

pode ser autorizado contra:<b> (i)</b> 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 <b>(ii)</b> o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que 

Em Julgamento -
processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 

1.037, II, CPC). (acórdão publicado no DJe de 
24/08/2017)

ousobrestamento - 
Recurso Especial 

Repetitivo

986 DIREITO TRIBUTÁRIO 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.

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)

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

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

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

999 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de 
benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados 

que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999).
Sobrestado

Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do 
salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 
3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência 

Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.

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.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1008 DIREITO TRIBUTÁRIO 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.

Afetado - -

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1012 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito 
fiscal executado (art. 151, VI, do CTN).

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 28/5/2019).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1015 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários 

relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de 
sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recurso especial 

que versem acerca da questão delimitada e que 
estejam pendentes de apreciação em todo o 

território nacional, no segundo grau de jurisdição ou 
nesta Corte (acórdão publicado no DJe de 7/6/2019). 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo



1016 DIREITO DO CONSUMIDOR (a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e <br>(b) Ônus 
da prova da base atuarial do reajuste.

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1018 DIREITO PREVIDENCIÁRIO

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 ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.

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 21/6/2019).<br> 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1033 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento 
de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.

Afetado -

Há determinação de suspensão de todos <i>os 
<b>recursos especiais e agravos em recurso especial 

na segunda instância e/ou que tramitem no 
STJ</b></i>, que versem acerca da questão 

delimitada e que tramitem no território nacional 
(acórdão publicado no DJe de 30/10/2019).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1039 DIREITO CIVIL Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou 
extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1041 DIREITO TRIBUTÁRIO

<b>Definir </b>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. <br><b>Definir </b>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 

Sem Processo Vinculado -

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1042 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

<b>Definir</b> se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade 
administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é 
julgada improcedente em primeiro grau; <br><b>Discutir </b>se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, Afetado -

A Primeira Seção determinou a suspensão de 
11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 1042 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO julgada improcedente em primeiro grau; <br><b>Discutir </b>se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, 

ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - 
exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora.

Afetado -
A Primeira Seção determinou a suspensão de 

<b>processos somente em segunda instância</b>.
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1046 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 
85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015.

Afetado -
<b>Não há determinação de suspensão nacional</b> 
de todos os processos (acórdão publicado no DJe de 

26/3/2020).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1047 DIREITO DO CONSUMIDOR Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de 
saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários.

Afetado -
<b>Não há determinação de suspensão nacional</b> 
de todos os processos (acórdão publicado no DJe de 

26/3/2020).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1059 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
(Im) Possibilidade de majoração, em grau recursal, da verba honorária fixada em primeira instância contra o INSS 
quando o recurso da entidade previdenciária for provido em parte ou quando o Tribunal nega o recurso do INSS, 

mas altera de ofício  a sentença apenas em relação aos consectários da condenação.
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 26/8/2020).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1063 DIREITO PROCESSUAL PENAL
Examinar se é competência do Tribunal do Júri a desclassificação da modalidade dolosa para a culposa do crime de 

homicídio praticado na direção de veículo automotor, quando comprovados a embriaguez e o desrespeito às 
regras de trânsito.

Afetado -

<b>Não aplicação</b> do disposto na parte final do 
§ 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no 

art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça (suspensão do trâmite dos processos 

pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1065 DIREITO CIVIL Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes <i>mailbox </i>(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 e tramitem 
no território nacional (acórdão publicado no DJe de 

30/9/2020).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1069 DIREITO DO CONSUMIDOR Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia 
bariátrica.

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), 

<b>excetuada a concessão de tutelas, provisórias de 
urgência, quando presentes seus requisitos</b>. 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo



1070 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Possibilidade, ou não, de sempre se somar as contribuições previdenciárias para integrar o salário-de-contribuição, 

nos casos de atividades concomitantes (artigo 32 da Lei n. 8.213/91), após o advento da Lei 9.876/99, que 
extinguiu as escalas de salário-base.

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 
16/10/2020).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1074 DIREITO TRIBUTÁRIO
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.
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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1076 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor 
da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Em Julgamento -
A Corte Especial afastou a determinação de 

suspensão nacional dos processos que versem sobre 
a matéria (Acórdão DJe de 4/12/2020).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1079 DIREITO TRIBUTÁRIO
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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1080 DIREITO ADMINISTRATIVO

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.

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 8/3/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1081 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve 

ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no Em Julgamento -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recurso especial 

que versem acerca da questão delimitada e que 
11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 1081 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no 

artigo 496, § 3º, inc. I do Código de Processo Civil.
Em Julgamento -

que versem acerca da questão delimitada e que 
estejam pendentes de apreciação em todo o 

território nacional (acórdão publicado no DJe de 
10/3/2021).

ousobrestamento - 
Recurso Especial 

Repetitivo

1082 DIREITO DO CONSUMIDOR
Definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de 
saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença 

grave.
Afetado - -

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1086 DIREITO ADMINISTRATIVO

 a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-
prêmio 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".

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1087 DIREITO PENAL "(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto 
no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)".

Em Julgamento -

<b>Não aplicação</b> do disposto na parte final do 
§ 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no 

art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça (suspensão do trâmite dos processos 

pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1088 DIREITO ADMINISTRATIVO

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.

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1090 DIREITO PREVIDENCIÁRIO

"1) se para provar a eficácia ou ineficácia do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a neutralização dos 
agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta 

o que consta no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ou se a comprovação pode ser por outros meios 
probatórios e, nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória; 2) se é possível impor rito judicial 

instrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado pelo Tribunal de origem, ou se o rito 
deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na 

Afetado -

Há determinação de suspensão dos Recursos 
Especiais ou Agravos em Recursos Especiais 

interpostos nos Tribunais de segunda instância ou 
em tramitação no STJ, observada, no último caso, a 

orientação prevista no art. 256-L do Regimento 
Interno do STJ; e suspensão dos recursos e incidentes 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1091 DIREITO CIVIL Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação 
comercial.

Afetado -

O Ministro Relator registrou: "(...) não se revela 
adequada, a meu ver, a determinação de suspensão 
de todos os processos individuais ou coletivos que 

versem sobre idêntica questão no território nacional 
(artigo 1.037, inciso II, do atual Codex processual)." 

(acórdão publicado no DJe de 18/5/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo



1093 DIREITO TRIBUTÁRIO

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.

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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1095 DIREITO DO CONSUMIDOR Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do 
contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
de todos os feitos e recursos pendentes que versem 
sobre idêntica questão e que tramitem no território 
nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 

(Acórdão publicado no DJe de 8/6/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1096 DIREITO ADMINISTRATIVO Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de 
improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa).

Afetado - -

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1098 DIREITO PROCESSUAL PENAL "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia". Afetado -

Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

(suspensão do trâmite dos processos pendentes). 
(acórdão publicado no DJe de 15/6/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1099 DIREITO CIVIL Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do 
contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel.

Afetado - -

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1100 DIREITO PENAL
Definir se, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a 

prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou Afetado -

<b>Não aplicação</b> do disposto na parte final do 
§ 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no 

art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 1100 DIREITO PENAL prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou 

aumentando a pena anteriormente imposta.
Afetado - art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça (suspensão do trâmite dos processos 
pendentes).

ousobrestamento - 
Recurso Especial 

Repetitivo

1101 DIREITO CIVIL Termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a 
reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recurso especial 

que versem acerca da questão delimitada e que 
estejam pendentes de apreciação em todo o 

território nacional (acórdão publicado no DJe de 
1º/7/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1102 DIREITO ADMINISTRATIVO

Definir se é possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, 
por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos - SIAPE, conforme art. 7º, § 2º, da MP nº 2.169-43/2001, inclusive em relação a acordos firmados em 
momento anterior à vigência dessa norma.

Afetado -

Há determinação de suspensão dos Recursos 
Especiais ou Agravos em Recursos Especiais 

interpostos nos Tribunais de segunda instância ou 
em tramitação no STJ, observada, no último caso, a 

orientação prevista no art. 256-L do Regimento 
Interno do STJ. (acórdão publicado no DJe de 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1103 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Definir se as contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e 
de juros quando o período a ser indenizado for anterior à edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996 (convertida 

na Lei n.º 9.528/1997).
Afetado -

Há determinação de suspensão dos Recursos 
Especiais ou Agravos em Recursos Especiais 

interpostos nos Tribunais de segunda instância ou 
em tramitação no STJ, observada, no último caso, a 

orientação prevista no art. 256-L do Regimento 
Interno do STJ. (acórdão publicado no DJe de 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1104 DIREITO ADMINISTRATIVO 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).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1105 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, 

após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações 
previdenciárias.

Afetado -

Há determinação de suspensão dos Recursos 
Especiais ou Agravos em Recursos Especiais 

interpostos nos Tribunais de segunda instância ou 
em tramitação no STJ, observada, no último caso, a 

orientação prevista no art. 256-L do Regimento 
Interno do STJ. (acórdão publicado no DJe de 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1106 DIREITO PROCESSUAL PENAL
Definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo 
apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de 

liberdade, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo.
Em Julgamento -

Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

(suspensão do trâmite dos processos pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo



1107 DIREITO PENAL Saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora 
do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.

Afetado -

Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

(suspensão do trâmite dos processos pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1108 DIREITO ADMINISTRATIVO
Possibilidade de a existência de lei municipal que autoriza a contratação de servidor público sem a prévia 

aprovação em concurso público afastar o dolo genérico hábil à configuração do ato de improbidade 
administrativa.

Afetado -

Há determinação de suspensão dos recursos 
especiais ou agravos em recursos especiais em 

segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica 
questão de direito (art. 256-L do RISTJ).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1109 DIREITO CIVIL Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, 
quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado.

Afetado -

Há determinação de suspensão dos recursos 
especiais e agravos em recursos especiais em todo o 

país, quer se encontrem nos tribunais de segunda 
instância ou no STJ, cujos objetos coincidam com o 
da matéria afetada. (Acórdão publicado no DJe de 

20/10/2021).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1110 DIREITO PENAL

Definir se, em razão da <i>novatio legis in mellius</i> engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma 
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento 

para a majoração da pena-base. Caso seja possível, definir se, na via do recurso especial, o Superior Tribunal de 
Justiça deve determinar que o Tribunal de origem proceda a referida transposição valorativa/negativa quando as 

circunstâncias do caso assim justificarem.

Afetado -

Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do 
§ 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil 

(suspensão do trâmite dos processos pendentes), 
considerando que há jurisprudência consolidada 

nesta Corte a respeito dos temas e eventual dilação 
temporal no julgamento poderá acarretar gravame 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1111 DIREITO CIVIL

Definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de 
impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo 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), 

<b>excetuada a concessão de tutelas provisórias de 
urgência, quando presentes seus requisitos.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1112 DIREITO DO CONSUMIDOR Definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a 
Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem acerca da questão e tramitem 
11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 1112 DIREITO DO CONSUMIDOR 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.
Afetado -

coletivos, que versem acerca da questão e tramitem 
no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), 

<b>excetuada a concessão de tutelas provisórias de 
urgência, quando presentes seus requisitos.

ousobrestamento - 
Recurso Especial 

Repetitivo

1114 DIREITO PROCESSUAL PENAL

Definir se, com a expedição de precatória, que não suspende a instrução criminal, nos termos do § 1° do art. 222 
do Código de Processo Penal, tal situação autoriza ou não a realização de interrogatório do réu em momento 

diverso do previsto no art. 400 do Código de Processo Penal e se eventual alteração da ordem implica ofensa ao 
contraditório e à ampla defesa.

Afetado -

<b>Não aplicação</b> do disposto na parte final do 
§ 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no 

art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal 
de Justiça (suspensão do trâmite dos processos 

pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1115 DIREITO PREVIDENCIÁRIO Definir se o tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam 
comprovados os demais requisitos para a concessão da aposentadoria por idade rural.

Afetado -

Há determinação da abrangência da suspensão 
limitada aos processos com interposição de Recurso 

Especial, de Agravo em Recurso Especial e de PUIL 
perante os Tribunais de Segunda Instância, a Turma 

Nacional de Uniformização - TNU e esta Corte 
Superior.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1116 DIREITO DO CONSUMIDOR Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento 
particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Afetado -
Há determinação de suspensão do processamento 

dos recursos especiais e agravos em recurso especial 
que versem acerca da questão delimitada.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1117 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Definir se o prazo decadencial do direito à revisão da concessão de benefício previdenciário começa a fluir a partir 
do trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece a inclusão de verbas remuneratórias nos salários de 

contribuição do segurado.
Afetado -

Há determinação de suspensão da tramitação de 
todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão, nos quais 
tenha havido a interposição de recurso especial ou 
de agravo em recurso especial (art. 1.037, II, CPC).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1118 DIREITO TRIBUTÁRIO
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.

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.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1119 DIREITO DO CONSUMIDOR Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária 
por iniciativa da instituição financeira.

Afetado -
Há determinação de suspensão do processamento 

dos recursos especiais e agravos em recurso especial 
que versem acerca da questão delimitada.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo



1120 DIREITO PROCESSUAL PENAL
Possibilidade ou não de concessão de remição ficta, com extensão do alcance da norma prevista no art. 126, §4º, 

da Lei de Execução Penal, aos apenados impossibilitados de trabalhar ou estudar em razão da pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus.

Afetado -
Há determinação de suspensão dos processos com 
recurso especial e/ou agravo em recurso especial 
interposto, em tramitação na origem e/ou no STJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1121 DIREITO PENAL Possibilidade ou não de se desclassificar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de 
importunação sexual (art. 215-A do CP).

Afetado -
Há determinação de suspensão dos processos com 
recurso especial e/ou agravo em recurso especial 
interposto, em tramitação na origem e/ou no STJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1122 DIREITO DO CONSUMIDOR
(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal 

doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de 
Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

Afetado -
Há determinação de suspensão dos recursos 
especiais e agravos em recursos especiais em 

segunda instância, pelo prazo máximo de um ano.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1123 DIREITO TRIBUTÁRIO (In)exigibilidade da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar - TSS, instituída nos termos do art. 20, I, da Lei 
9.961/2000.

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.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1124 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados 

judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do 
requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

Afetado -

Há determinação da suspensão do trâmite de todos 
os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos 
Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da 

matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1125 DIREITO TRIBUTÁRIO Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da 
Afetado -

Há determinação de suspensão dos recursos 
especiais ou agravos em recursos especiais em 

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 1125 DIREITO TRIBUTÁRIO Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da 

COFINS devidas pelo contribuinte substituído.
Afetado -

especiais ou agravos em recursos especiais em 
segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica 

questão de direito (art. 256-L do RISTJ).

ousobrestamento - 
Recurso Especial 

Repetitivo

1126 DIREITO PROCESSUAL PENAL
Se o prazo da prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida no curso da execução penal, diante 

da inexistência de legislação específica, deve ser regulado, por analogia, por aquele previsto no art. 109, VI, do 
Código Penal, atualmente de três anos.

Afetado -

Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do 
art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L 
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça 

(suspensão do trâmite dos processos pendentes).

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1127 DIREITO ADMINISTRATIVO

Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito 
do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de 
avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - 

de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recursos 

especiais interpostos nos tribunais de segunda 
instância ou em tramitação no STJ, devendo-se 

adotar, no último caso, a providência prescrita no 
art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1128 DIREITO ADMINISTRATIVO
Definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade 

Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos 
termos das Súmulas 43 e 54/STJ -, ou de outro marco processual.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recursos 

especiais interpostos nos tribunais de segunda 
instância ou em tramitação no STJ, devendo-se 

adotar, no último caso, a providência prescrita no 
art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1129 DIREITO ADMINISTRATIVO

i) interstício a ser observado na progressão funcional de servidores da carreira do Seguro Social: 12 (doze) ou 18 
(dezoito) meses; ii) legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta daquela de entrada 
do servidor na carreira (início do exercício funcional); iii) exigibilidade de eventuais diferenças existentes em favor 
dos servidores quanto ao período de exercício da função até 01/01/2017, considerada a redação do art. 39 da Lei 

n.º 13.324/2016.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recursos 

especiais interpostos nos tribunais de segunda 
instância ou em tramitação no STJ, devendo-se 

adotar, no último caso, a providência prescrita no 
art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1130 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos 

integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da 
entidade sindical autora.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recursos 

especiais interpostos nos tribunais de segunda 
instância ou em tramitação no STJ, devendo-se 

adotar, no último caso, a providência prescrita no 
art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo

1131 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Definir, nas ações que tenham como objeto o Tema Repetitivo 928/STJ, se a retroação da interrupção da 
prescrição à data da propositura da ação, nos termos do disposto no art. 240, § 1º, do CPC/2015 (art. 219, § 1º, do 

CPC/1973), deve ocorrer também quando a citação da parte legítima se der fora do prazo prescricional, caso a 
demora no ato citatório decorra do reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário durante a 

tramitação do feito.

Afetado -

Há determinação de suspensão do processamento 
dos recursos especiais e agravos em recursos 

especiais interpostos nos tribunais de segunda 
instância ou em tramitação no STJ, devendo-se 

adotar, no último caso, a providência prescrita no 
art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão 
ousobrestamento - 

Recurso Especial 
Repetitivo


