
 
SOBRESTAR/DESSOBRESTAR 

 
Principais dificuldades das unidades judiciárias, relativas às atividades 
de sobrestamento e dessobrestamento de processos nos casos de: 
 
repercussão geral do STF; 
recurso especial do STJ; 
incidente de recurso de revista repetitivo (IRRR); 
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 
incidente de assunção de competência (IAC); 
ações de controle concentrado (ADI, ADC, ADPF). 
 

Qual movimento utilizar na hipótese de suspensão por 
Repercussão Geral do STF? 

 
1) O usuário acessa o sistema Pje. No Painel Global digita o número 
do processo. Selecionado o processo, verifica na timeline de 
movimentos a íntegra do despacho do magistrado que determina a 
suspensão/sobrestamento (TEM QUE CONSTAR O NÚMERO DO 
TEMA). Clica em “abrir tarefa” e, em seguida, clica na tarefa 
“sobrestamento” (imagem de uma ampulheta), conforme figura 
abaixo. 

 

 

 

 

 

 



2) O usuário marca, dentre as opções disponíveis, o tipo de 
sobrestamento (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 
STF - 265) e preenche os campos (tipo tema/controvérsia) e (número 
tema/controvérsia), após clica em “Gravar e Prosseguir”, conforme 
figuras abaixo: 

 

 



 

3) Para o encerramento do sobrestamento, o usuário clica na aba 
“Encerrar sobrestamento”, conforme figura abaixo: 

 

 

Qual movimento utilizar na hipótese de Recurso Especial 
Repetitivo com determinação de suspensão nacional do STJ? 

 

1) O usuário acessa o sistema Pje. No Painel Global digita o número 
do processo. Selecionado o processo, verifica na timeline de 
movimentos a íntegra do despacho do magistrado que determina a 
suspensão/sobrestamento. Clica em “abrir tarefa” e, em seguida, 
clica na tarefa “sobrestamento”, conforme descrito na imagem do 
item 1 (suspensão por repercussão geral do STF). 



2) O usuário marca, dentre as opções disponíveis, o tipo de 
sobrestamento (Dependência do julgamento de outra causa, de outro 
juízo ou de declaração incidente - 272), após clica em “Gravar e 
Prosseguir”, conforme figuras abaixo: 

 

 

 

3) Para o encerramento do sobrestamento, observar o procedimento 
descrito no item 3 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

Qual movimento utilizar na hipótese de Incidente de Recurso 
de Revista Repetitivo e de Embargos Repetitivos? 

 



1) O usuário acessa o sistema Pje. No Painel Global digita o número 
do processo. Selecionado o processo, verifica na timeline de 
movimentos a íntegra do despacho do magistrado que determina a 
suspensão/sobrestamento. Clica em “abrir tarefa” e, em seguida, 
clica na tarefa “sobrestamento”, conforme descrito na imagem do 
item 1 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

2) O usuário marca, dentre as opções disponíveis, o tipo de 
sobrestamento (incidente repetitivo no TST - 50092) e preenche os 
campos (nome do incidente repetitivo), (número do processo) 
Atenção!!! O número do processo é o do IRRR no TST, e o (NUT) 
Atenção!!! “NUT” ou número único de tema é o número criado pelo 
CNJ para os IRDRs e os IACs admitidos no Tribunal. O CNJ não criou 
“NUT” para a hipótese de IRRR, razão pela qual é sugerida a 
utilização do dígito “0” (zero), após clica em “Gravar e Prosseguir”, 
conforme figuras abaixo: 

 



 

3) Para o encerramento do sobrestamento, observar o procedimento 
descrito no item 3 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

Qual movimento utilizar na hipótese de Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDRs admitido no 
Tribunal? 

 

1) O usuário acessa o sistema Pje. No Painel Global digita o número 
do processo. Selecionado o processo, verifica na timeline de 
movimentos a íntegra do despacho do magistrado que determina a 
suspensão/sobrestamento. Clica em “abrir tarefa” e, em seguida, 
clica na tarefa “sobrestamento”, conforme descrito na imagem do 
item 1 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

2) O usuário marca, dentre as opções disponíveis, o tipo de 
sobrestamento (incidente repetitivo no TST - 50092) e preenche os 
campos (nome do incidente repetitivo), (número do processo) e o 
(NUT). Para acessar a tabela de IRDRs com suspensão ativa e 
visualizar o “número do processo” e do “NUT”, CLIQUE AQUI: 
https://pje.trt19.jus.br/precedentesWeb/pages/public/TemaLista.sea
m?tipo=IRDR. Após os procedimentos descritos, clica em “Gravar e 
Prosseguir” conforme figuras abaixo: 



 

 

3) Para o encerramento do sobrestamento, observar o procedimento 
descrito no item 3 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

Qual movimento utilizar na hipótese de Incidente de Assunção 
de Competência – IAC admitido no Tribunal? 

 

1) O usuário acessa o sistema Pje. No Painel Global digita o número 
do processo. Selecionado o processo, verifica na timeline de 
movimentos a íntegra do despacho do magistrado que determina a 
suspensão/sobrestamento. Clica em “abrir tarefa” e, em seguida, 
clica na tarefa “sobrestamento”, conforme descrito na imagem do 
item 1 (suspensão por repercussão geral do STF). 



2) O usuário marca, dentre as opções disponíveis, o tipo de 
sobrestamento (Decisão Judicial - 898), após clica em “Gravar e 
Prosseguir”, conforme figuras abaixo: 

 

 

3) Para o encerramento do sobrestamento, observar o procedimento 
descrito no item 3 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

Qual movimento utilizar nas hipóteses de ADI, ADC e ADPF? 

 

1) O usuário acessa o sistema Pje. No Painel Global digita o número 
do processo. Selecionado o processo, verifica na timeline de 
movimentos a íntegra do despacho do magistrado que determina a 
suspensão/sobrestamento. Clica em “abrir tarefa” e, em seguida, 



clica na tarefa “sobrestamento”, conforme descrito na imagem do 
item 1 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

2) O usuário marca, dentre as opções disponíveis, o tipo de 
sobrestamento (Decisão Judicial - 898), após clica em “Gravar e 
Prosseguir”, conforme figuras abaixo: 

 

 

3) Para o encerramento do sobrestamento, observar o procedimento 
descrito no item 3 (suspensão por repercussão geral do STF). 

 

Informamos que a presente cartilha exemplificativa está disponível no 
site do tribunal, conforme link abaixo: 

https://site.trt19.jus.br/nugepnac 



Estou com dúvida no sobrestamento. O que faço? 

Sem problemas! Faça contato com o Nugepnac por e-mail 
nugepnac@trt19.jus.br ou por telefone no ramal 2121/8255 

Nossa equipe está à disposição para atendê-lo. 


