
     
                                                                                              

                

Tema Ramo do Direito Descrição Situação Suspensão Movimentação| Código TPU

291
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO
Questão referente à incidência de juros moratórios entre a data da expedição da Requisição de Pequeno Valor - 

RPV e seu efetivo pagamento.
Revisado - -

369 DIREITO CIVIL Questão referente aos índices de correção monetária aplicáveis aos depósitos judiciais. Sobrestado - -

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
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 ou sobrestamento por 
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).
Revisado

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).
-

600 DIREITO PENAL

A Terceira Seção, na sessão de 26/10/2016, decidiu afetar o julgamento de questão de ordem a fim de propor a 
revisão da tese firmada no REsp 1.329.088/RS, da relatoria do Ministro Sebastião Reis (art. 927, § 4º, do CPC e art. 
256-S do RISTJ (Emenda Regimental nº 24, de 28 de setembro de 2016), acerca da: Natureza hedionda ou não do 

tráfico privilegiado de drogas.

Revisado
A Terceira Seção, na sessão de 23/11/2016, acolheu o cancelamento do 

enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
-

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

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 

possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às 
parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente 

e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira 
depositária." (acórdão publicado o DJe de 28/10/2020).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo
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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.
Revisado

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 interpostas 

a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do 
sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos 
REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP 

e 1.734.698/SP). 

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

695 DIREITO TRIBUTÁRIO
Proposta de revisão da tese firmada pela Primeira Seção no REsp n. 1.396.488/SC, da relatoria do Ministro 

Humberto Martins,  quanto à incidência ou não de IPI na importação de veículo por pessoa física, destinada a uso 
próprio.

Revisado

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 de 20/09/2016).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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

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 

de afetação publicada no DJe 16/09/2016).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 - -

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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

896 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 
896/STJ, quanto ao critério de aferição da renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no 

momento do recolhimento à prisão para concessão de auxílio-reclusão.
Revisado

Há determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que versem acerca da questão delimitada pelo Tema 896/STJ e que 

tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 respectivos 
Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento 

do Tema 929/STJ." (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

931 DIREITO PENAL

Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 931/STJ, 
quanto à discussão da alegada necessidade de se distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa para 

os apenados hipossuficientes, no que tange ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade, tendo em vista o 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.150/DF, na qual se estabeleceu que a redação 

do art. 51 do Código Penal não excluiu a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na 
Vara de Execução Penal.

Revisado
Não há determinação de suspensão nacional dos processos (Acórdão DJe de 

21/9/2021).
-

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.
Sobrestado

O Ministro relator decidiu: "(...) Por conseguinte, torno sem efeitos a ordem de 
suspensão de processos de fls. 17."

-

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, inclusive que tramitem nos juizados especiais (acórdão publicado no 

DJe de 29/06/2018).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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>- 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;<br>- 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;<br>- repetição de indébito simples ou em 

dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo 
único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia);<br>- 

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 

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  suspensão de processos análogos, em todo o território 
nacional" (acórdão publicado no DJe de 19/12/2016).Afetação originária. 
Segunda Seção. Decisão do Min. Luis Felipe Salomão publicada no DJe de 

07/06/2016.Alteração de competência: Segunda Seção para Primeira 
Seção.Motivo da alteração: redistribuição do REsp 1.525.174/RS ante a decisão 
proferida pela Corte Especial no CC 138.405/DF que reconheceu a competência 

da Primeira Seção para julgar a matéria objeto deste tema (acórdão publicado no 
DJe de 10/10/2016). 

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

963 DIREITO TRIBUTÁRIO
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.

Sobrestado

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).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 vierem a ser concluídas. 

(acórdão publicado no DJe de 1º/08/2017)

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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
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 ou sobrestamento por 
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 - -

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 os recursos especiais e agravos em 
recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem 
acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão 

publicado no DJe de 30/10/2019).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1041 DIREITO TRIBUTÁRIO

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. <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 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.

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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo



1042
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO

Definir 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; Discutir 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 processos somente em segunda 

instância.
11975 - Suspensão ou sobrestamento por 

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

Não há determinação de suspensão nacional de todos os processos (acórdão 
publicado no DJe de 26/3/2020).

1059
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO
(im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando 

o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.
Afetado

Há determinação de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e 
agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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

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).

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), excetuada a concessão de 
tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão 

publicado no DJe de 9/10/2020).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 

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

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 10/3/2021).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 

legislação adjetiva; 3) se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR e, se positivo, se é 
legalmente praticável a ampliação; 4) se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, 

rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinar a viabilidade jurídica de cada hipótese 
considerada pelo Tribunal de origem (enquadramento por categoria profissional, ruído, agentes biológicos, 

agentes cancerígenos e periculosidade); 5) se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova para 
que o INSS demonstre ausência de dúvida sobre a eficácia do EPI atestada no PPP". 

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 em trâmite ou interpostos 

futuramente nas Turmas Recursais, Turmas de Uniformização, Regionais ou 
Nacional, dos Juizados Especiais Federais e perante o STJ, de forma a aguardarem 

o julgamento do presente recurso repetitivo. (acórdão publicado no DJe de 
7/5/2021).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 - -

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).

-

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.
Sobrestado

O Ministro Relator decidiu em decisão publicada no DJe de 18/05/2022: (...) "Por 
conseguinte, torno sem efeitos a ordem de suspensão de processos de fls. 764, 

in fine." (...)
-

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 ou sobrestamento por 
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 23/8/2021).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 13/9/2021).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
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 (suspensão do trâmite dos processos pendentes).

-

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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.
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 ou sobrestamento por 
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
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).
-

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.

-

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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 

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 ou sobrestamento por 

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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 

COFINS devidas pelo contribuinte substituído.
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 ou sobrestamento por 
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 (suspensão do trâmite dos processos pendentes).

-

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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1132 DIREITO CIVIL
Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o 
envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, 

por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
Afetado

Em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, 
acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a 

determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os 
feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022).

-

1133
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO

Definir se o termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança dos valores pretéritos ao ajuizamento de 
anterior mandado de segurança, deve ser contado a partir da citação, na ação de cobrança, ou da notificação da 

autoridade coatora, quando da impetração do mandado de segurança.
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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1134 DIREITO TRIBUTÁRIO
Responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores à arrematação, incidentes sobre o imóvel, 

em consequência de previsão em edital de leilão.
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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1135 DIREITO ADMINISTRATIVO
Possibilidade de o servidor que já usufruiu o primeiro período de férias, após cumprida a exigência de 12 (doze) 

meses de exercício, usufruir as férias seguintes no mesmo ano civil, dentro do período aquisitivo ainda em curso, 
nos termos do § 1º do art. 77 da Lei 8.112/1990.

Afetado
Há determinação de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e 
agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1136 DIREITO ADMINISTRATIVO
Legalidade da fixação, por ato normativo infralegal, de prazo máximo para o trabalhador requerer<br>o seguro-

desemprego e apresentar a documentação necessária.
Afetado

Há determinação de suspensão dos REsps e AREsps em segundo grau de 
jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, 

a providência prevista no art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1137
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO

Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida 
fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos 

atípicos.
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.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1138 DIREITO PROCESSUAL PENAL

Retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), relativamente à natureza jurídica da ação penal 
no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), a qual outrora era pública incondicionada e, atualmente, 

passou a exigir a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-se, assim, ação pública 
condicionada à representação.

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).
-

1140 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas 
Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou 

não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão(menor e maior valor-teto).
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 (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo



1141
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO
Definir se é prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV, após o cancelamento da requisição 

anterior, de que tratam os arts. 2º e 3º da Lei 13.463, de 06/07/2017.
Afetado

Há determinação da suspensão do processamento de todos os processos, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha 
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na 
Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último 

caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1142 DIREITO ADMINISTRATIVO

I - definir se a hipótese de inexigibilidade de cobrança prevista na parte final do art. 47, § 1º, da Lei n. 9.636/98 
abrange ou não os créditos da União relativos a receitas esporádicas, notadamente aquelas referentes ao 
laudêmio; II - aferir se a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) impede a 

caracterização do fato gerador do laudêmio e, por conseguinte, obsta a fluência do prazo decadencial de seu 
lançamento.

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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1143 DIREITO PENAL
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de contrabando de cigarros, por menor que<br>possa ter 

sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos, como a saúde, a segurança e a 
moralidade pública.

Afetado
Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do CPC e no art. 

256-L do RISTJ (suspensão do trâmite dos processos pendentes).
-

1146
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO
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).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1147 DIREITO ADMINISTRATIVO

Definir: 1) qual o prazo prescricional aplicável em caso de demanda que envolva pedido de ressarcimento ao 
Sistema Único de Saúde na hipótese do art. 32 da Lei n.º 9.656/98: se é aplicável o prazo quinquenal previsto no 

art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, ou o prazo trienal prescrito no art. 206, §3º do Código Civil; 2) qual o termo 
inicial da contagem do prazo prescricional: se começa a correr com a internação do paciente, com a alta do 

hospital, ou a partir da notificação da decisão do processo administrativo que apura os valores a serem 
ressarcidos.

Afetado

Há determinação da suspensão dos recursos especiais e agravos em recursos 
especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no 
STJ - cujos objetos coincidam com o da matéria afetada - devendo-se adotar, no 

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

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1148 DIREITO ADMINISTRATIVO

1) Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica ao lado da ANEEL e da União para as demandas em 
que se discute sobre a legalidade dos regulamentos expedidos pelo Poder Público a respeito de parcela dos 

objetivos e parâmetros de cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. 2) Mérito 
atinente à legalidade dos regulamentos expedidos pelo Poder Público a respeito de parcela dos objetivos e 

parâmetros de cálculo das quotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.

Afetado
Há determinação de suspensão de todos os Recursos Especiais e Agravos em 

Recurso Especial que versem acerca da questão delimitada e tramitem na 
segunda instância e/ou no STJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1149 DIREITO ADMINISTRATIVO
Definir, à luz dos arts. 2º, III, e 3º da Lei 9.696/1998, se os professores, instrutores, técnicos ou treinadores de 

tênis devem ser inscritos no conselho profissional da classe dos profissionais de educação física.
Afetado

Há determinação de suspensão de todos os Recursos Especiais e Agravos em 
Recurso Especial que versem acerca da questão delimitada e tramitem na 

segunda instância e/ou no STJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1150
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO

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;<br>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 

prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;<br>c) O termo inicial para a contagem do 
prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na 

conta individual vinculada ao PASEP.

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.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1151 DIREITO ADMINISTRATIVO
Definir se, inscrito o imóvel no CAR, torna-se indevida a multa fixada em TAC anterior e, caso não inscrito o 

imóvel no CAR, persiste a obrigatoriedade de averbação da reserva legal no registro imobiliário, 
independentemente do prazo previsto na legislação superveniente ou de cláusula convencionada no TAC.

Afetado
Há determinação de suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e 

agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada.
11975 - Suspensão ou sobrestamento por 

Recurso Especial Repetitivo

1152 DIREITO PROCESSUAL PENAL
Definir se o adimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória também 

constitui requisito para deferimento do pedido de progressão de regime.
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).
-

1153
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO

Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não 
na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação 

alimentícia.
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. 

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1154 DIREITO PENAL
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são 

suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o 
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Afetado
Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do CPC e no art. 

256-L do RISTJ (suspensão do trâmite dos processos pendentes).
-



1155 DIREITO PENAL
a) Definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado 

para fins de detração da pena e b) Definir se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de 
cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração.

Em Julgamento
Não aplicação do disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de 
Processo Civil e no art. 256-L do RISTJ (suspensão do trâmite dos processos 

pendentes).
-

1156 DIREITO DO CONSUMIDOR
Definir se a demora na prestação de serviços bancários superior ao tempo previsto em legislação específica gera 

dano moral individual in re ipsa apto a ensejar indenização ao consumidor.
Afetado

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 (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1157 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Definir a possibilidade - ou não - de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia 

médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, 
independentemente de propositura de ação revisional.

Afetado
Determinada a suspensão de todos os processos pendentes com REsp ou AREsp 

na segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria 
afetada.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1158 DIREITO TRIBUTÁRIO
Definir se há responsabilidade tributária solidária e legitimidade passiva do credor fiduciário na execução fiscal em 

que se cobra IPTU de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.
Afetado

Há determinação da suspensão do processamento de todos os processos, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha 
havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na 
Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último 

caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1159 DIREITO AMBIENTAL
Definir se, para a aplicação válida de multas administrativas ambientais, previstas na Lei n. 9.605/1998, há 

obrigatoriedade da imposição prévia da pena de advertência.
Afetado

Há determinação de suspensão dos REsps e AREsps em segundo grau de 
jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, 

a providência prevista no art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1160 DIREITO TRIBUTÁRIO
A possibilidade de incidência do Imposto de Renda retido na fonte e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações 
patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária.

Afetado
Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em 
todo o território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15).

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1161 DIREITO PROCESSUAL PENAL
Definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 

12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita temporalmente a valoração do requisito 
subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

Afetado
Não há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos. (acórdão publicado no DJe de 1º/9/2022)
-

1162 DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Definir se é possível flexibilizar o critério econômico para deferimento do benefício de auxílio- reclusão, ainda que 

o salário-de-contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.
Afetado

Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, nos 

quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso 
especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, 

no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.

11975 - Suspensão ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo

1163 DIREITO PROCESSUAL PENAL

Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de 
denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros 
elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a 

autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido 
do morador.

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).
-

1164 DIREITO TRIBUTÁRIO Definir se incide contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 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 ou sobrestamento por 
Recurso Especial Repetitivo


