
Nº 

Tema

Código 

SAJ

Palavras-chave 

(TJSP)/número 

de processo

Processo Descrição Tese firmada (AGUARDAR DECURSO DE PRAZO)

1 75001

Tema 1 - IRDR - 

Cobrança - 

Diferença - FGC 

- Resolução 

4.222/2013

2059683-

75.2016.8.26.0000

"Majoração do limite máximo da garantia no período verificado entre 

a decretação da intervenção e a decretação da liquidação extrajudicial 

de instituição financeira associada ao fundo - Depositantes e 

investidores que receberam as garantias após o ato de majoração do 

limite, mas com base no teto pretérito - Discussão sobre o direito 

desses personagens a que o resgate se faça tendo como referência o 

novo valor máximo da garantia - Litígio travado em inúmeras ações 

em tramitação no Estado de São Paulo - Tema de ordem 

exclusivamente jurídica e alvo de acentuada dissensão na 

jurisprudência desta corte - Requisitos do art. 976 do CPC atendidos - 

Incidente admitido, também para efeito de suspensão dos processos 

em tramitação em todos os juízos vinculados a este tribunal e que 

versem sobre o assunto."

"Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). 1. Suscitante que, na qualidade de 

depositante do Banco BVA S/A, recebeu do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) importância calculada 

com base no limite estatutário aprovado pela Resolução Bacen (CMN) 4.087/12. 2. Pretensão a que 

se reconheça o direito do suscitante à majoração do limite da garantia, oriunda dos estatutos 

aprovados pela Resolução Bacen (CMN) 4.222/13, editada posteriormente ao decreto de intervenção 

da instituição financeira e antes dos pagamentos feitos aos beneficiários da garantia. 3. 

Inadmissibilidade. Fundo suscitado apresentando a natureza jurídica de seguro de depósito. Regra 

estatutária em discussão, chancelada pela autoridade monetária, clara ao estabelecer que o direito à 

cobertura surge no instante da decretação da intervenção, salvo a excepcional situação de 

decretação direta da liquidação, em sintonia com o que dispõe art. 6º, letra "c", da Lei 6.024/74. 

Hipótese impondo aplicação dos princípios da segurança jurídica e do "tempus regit actum", 

expressos no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB. Consideração, ademais, de que a utilização 

do novo limite para situações pretéritas romperia o equilíbrio econômico-financeiro do fundo. 

Existência de inúmeros precedentes nesse sentido dos tribunais superiores, firmados em hipóteses 

análogas, notadamente versando sobre relações de natureza securitária. 4. Vínculo jurídico entre as 

partes que, embora não alheio à disciplina do CDC, subordina-se, antes de tudo, à norma 

constitucional. 5. Inexistência, de toda sorte, de infração ao sistema consumerista, quer na regra 

estatutária, quer na conduta com base nela adotada pelo fundo suscitado. 6. Consequente 

prevalência da tese jurídica sustentada pelo suscitado. Conclusão respaldada em recente julgado do 

STJ, proferido no REsp. 1591226/SP."

Atualizado em 11/05/2023

TEMAS RELATIVOS À SUSPENSÃO GERAL (1º E 2º GRAUS)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

IRDR



9

85648 

(Tema 

986 STJ)

Tema 9 - IRDR - 

ICMS - Energia - 

TUSD - TUST 

                                   

2246948-

26.2016.8.26.0000

Incidente de resolução de demandas repetitivas - Fase de 

Admissibilidade. Inclusão da tarifa de uso do sistema de distribuição 

(TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) na base de 

cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica.  Presentes 

os requisitos para admissão do incidente - Repetição de processos 

envolvendo a mesma controvérsia de direito - Risco evidenciado de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ausente afetação de recurso 

para definição de tese sobre a questão nos Tribunais Superiores - 

Recurso especial representativo da controvérsia em tramitação no C. 

Superior Tribunal de Justiça, sendo incerta a afetação da matéria no 

âmbito daquela Corte - Requisito negativo estabelecido no § 4º do 

artigo 976 do Código de Processo Civil de 2015, não configurado.  

Incidente admitido, com determinação de suspensão dos processos, 

individuais ou coletivos, que tramitam em todo o Estado de São Paulo, 

nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil.

11 75011

Tema 11 - IRDR 

- Plano - Saúde- 

Coletivo - 

Reajuste

                                                

0043940-

25.2017.8.26.0000

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - Questões de 

direito relacionadas a reajuste por mudança de faixa etária aos 59 

anos, no âmbito de contratos coletivos de plano de saúde 

empresariais e por adesão) celebrados a partir de 01.01.2004 ou 

adaptados à Resolução n. 63/03, da ANS - Tese fixada pelo C. STJ no 

REsp n. 1.568.244/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que 

não vincula os processos que versem sobre planos coletivos - 

Divergência jurisprudencial persistente sobre o tema suscitado no 

âmbito deste E. Tribunal de Justiça - Efetiva repetição de processos - 

Risco patente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica - Requisitos 

do art. 976, do CPC/15, preenchidos - IRDR admitido, com o seguinte 

tema: "Validade, à luz da Lei nº 9.656/1998, do CDC e do Estatuto do 

Idoso, da cláusula de contrato coletivo de plano de saúde (empresarial 

ou por adesão), celebrado a partir de 01.01.2004 ou adaptado à 

Resolução nº 63/2003, da ANS, que prevê reajuste por mudança de 

faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade."

TESE 1 - 'É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e 

nove) anos de idade, nos contratos coletivos de plano de saúde (empresarial ou por 

adesão), celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à Resolução nº 63/03, da ANS, 

desde que (I) previsto em cláusula contratual clara, expressa e inteligível, contendo as 

faixas etárias e os percentuais aplicáveis a cada uma delas, (II) estes estejam em 

consonância com a Resolução nº 63/03, da ANS, e (III) não sejam aplicados percentuais 

desarrazoados que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem 

excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." 

TESE 2 - "A interpretação correta do art. 3º, II, da Resolução nº 63/03, da ANS, é aquela 

que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao 

aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua 

apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a soma aritmética de 

percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as 

faixas etárias.". 



13 75013

Tema 13 - IRDR 

- Multa - 

Condutor - Não-

identificado - 

PJ 

                                       

2187472-

23.2017.8.26.0000

Incidente de resolução de demandas repetitivas - Fase de 

Admissibilidade. Necessidade ou não de se renovar a notificação da 

autuação por falta de indicação de condutor, quando o autuado é 

pessoa jurídica. Presentes os requisitos para admissão do incidente - 

Repetição de processos envolvendo a mesma controvérsia de direito - 

Risco evidenciado de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

Ausente afetação de recurso para definição de tese sobre a questão 

nos Tribunais Superiores - Requisito negativo estabelecido no § 4º do 

artigo 976 do Código de Processo Civil de 2015, não configurado. 

Admitido o incidente, com determinação de suspensão dos processos, 

individuais ou coletivos, que tramitam em todo o Estado de São Paulo, 

nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil.

Os art. 280 e 281 da LF nº 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção pela não 

indicação de condutor prevista no art. 257 § 7º e 8º, assim dispensada a lavratura de 

autuação e consequente notificação. Tal dispositivo e a Resolução CONTRAN nº 710/17 

não ofendem o direito de defesa.

18 75018

Tema 18 - IRDR 

- Cobrança - 

MS - Coletivo - 

Trânsito em 

julgado

                                    

2052404-

67.2018.8.26.0000

FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - Tema: ação de cobrança com base no lustro 

anterior à impetração de mandado de segurança coletivo ainda sem 

trânsito em julgado - Discrepância do entendimento entre a 9ª 

Câmara de Direito Público e a 12ª Câmara de Direito Público, ambas 

preventas pelo julgamento das respectivas impetrações coletivas 

acerca do mesmo direito material - Reconhecimento do risco de 

ofensa à isonomia e à conveniência da segurança jurídica - Incidente 

admitido.

O interesse de agir para ajuizamento da ação de cobrança embasada em mandado de 

segurança coletivo nasce com o trânsito em julgado da sentença que decidir a 

impetração. 



20 75020

Tema 20 - IRDR 

- Esgoto - Tarifa 

- Volume - 

Água

                                    

0043917-

79.2017.8.26.0000

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Propositura 

pelo relator sorteado para julgamento do recurso de apelação 

interposto contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer 

cumulada com repetição de indébito, fundada em suposta 

irregularidade na cobrança da tarifa do serviço de esgoto com base no 

valor correspondente ao da água consumida. Hipótese em que há 

decisões díspares envolvendo a mesma questão de direito, ora 

adotando o critério legal,segundo o qual a cobrança de tarifa de 

esgoto equivale à água consumida pelo usuário, ora reconhecendo 

que a cobrança de tarifa de esgoto não deve ser calculada com base 

no volume de água faturado pela prestadora do serviço público. Risco 

à isonomia e segurança jurídica configurado.Presentes os 

pressupostos de admissibilidade do incidente, previstos no art. 976, 

incisos e parágrafo 4º, do CPC. Incidente admitido.

Para efeito de cálculo da fatura/conta considerar-se-á volume de esgotos coletados no 

período, o correspondente ao de água faturada pela SABESP e/ou consumida de 

sistema próprio, medido ou avaliado pela SABESP.

21 75021

Tema 21 - IRDR 

- Policial - Civil - 

Integralidade - 

Paridade

0007951-

21.2018.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Policiais civis. 

Aposentadoria especial. Integralidade. Proporcionalidade. Paridade. LCF nº 

51/85. LCF nº 114/14. LF nº 10.887/04. LCE nº 1.062/08. (...) 6. IRDR. Policiais 

civis. Aposentadoria especial. Admissibilidade. O incidente envolve a 

interpretação do art. 40, §§ 1º, 3º, 8º e 17 da CF com as alterações trazidas pelas 

EC nº 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12; da LCF nº 51/85, com redação dada pela LCF 

nº 144/14; e da LF nº 10.887/04, além da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal a respeito da matéria (como exemplos, a ADI nº 3.817-DF, Pleno, 13-11-

2008, Rel. Cármen Lúcia e o RE nº 567.110-AC, Pleno, 13-10-2010, Rel. Cármen 

Lúcia). Há repetição de processos contendo controvérsia sobre a questão de 

direito que atinge diretamente centenas de servidores como potenciais litigantes, 

além daqueles que já propuseram demandas análogas, das quais muitas já foram 

apreciadas por este tribunal. Divergência entre as Câmaras da Seção de Direito 

Público que pode implicar quebra da isonomia entre os servidores em igual 

situação. É necessário pacificar a matéria, direcionar a conduta da administração 

e indicar a solidez da jurisprudência. Incidente admitido, com determinação de 

suspensão dos processos em primeiro e segundo grau e observação.

Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da 

Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar 

nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes 

à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos 

servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da 

referida Emenda Constitucional.



25 75025

Tema 25 - IRDR 

- Incorporação - 

Gratificação - 

Representação 

2178554-

93.2018.8.26.0000

Questões submetidas a julgamento:

1) Possibilidade de incorporação da Gratificação de Representação 

paga aos policiais militares no padrão de seus vencimentos, nos 

termos do art. 133 da Constituição Estadual (ou, alternativamente, na 

forma da Lei Complementar 813/1996); 

2) Possibilidade de evolução dos valores, na forma da Lei 

Complementar nº 813/1996; 

3) Consequente reflexo da incorporação em relação ao 13º salário, 

adicionais temporais (quinquênios, sexta parte), férias e demais 

vantagens fixas permanentes.

As disposições da Lei Complementar Estadual nº 813/96 aplicam-se aos integrantes da 

Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

26 75026

Tema 26 - IRDR 

- imóvel - 

Fiduciária - 

Purgação - 

Mora - Lei 

13.465/2017 

2166423-

86.2018.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IIRD) – 

Pretensão de uniformização da jurisprudência em relação ao prazo 

final para purga da mora nos contratos imobiliários com cláusula de 

garantia fiduciária em razão das modificações introduzidas pela Lei nº 

13.465/2017 – Hipótese em que há posições divergentes envolvendo a 

mesma questão de direito – Risco à isonomia e à segurança jurídica 

configurado – Presença dos pressupostos de admissibilidade previstos 

nos arts. 976 e seguintes do CPC. Incidente admitido.

A alteração introduzida pela Lei nº 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei nº 9.514/97 tem 

aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os 

contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou 

consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência.



29 75029

Tema 29 - IRDR 

- Teto - Pensão - 

Morte - Artigo 

144 da LCE 

180/78

0013572-

62.2019.8.26.0000

Incidente de resolução de demandas repetitivas - Fase de 

Admissibilidade. Critério de cálculo para pagamento de pensão por 

morte - Momento de incidência do abatimento decorrente do teto 

constitucional (artigo 37, XI da Constituição Federal), se antes ou 

depois da aplicação do limite previsto nos incisos do §7.º do artigo 40 

da Constituição Federal (repetido no artigo 144 da LC n.º 180/78, com 

a redação dada pela LC n.º 1.012/2007). Presentes os requisitos para 

admissão do incidente - Repetição de processos envolvendo a mesma 

controvérsia de direito - Risco evidenciado de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica. Ausente afetação de recurso para definição de tese 

sobre a questão nos Tribunais Superiores - Requisito negativo 

estabelecido no § 4º do artigo 976 do Código de Processo Civil de 

2015, não configurado. Admitido o incidente, com determinação de 

suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam em 

todo o Estado de São Paulo, nos termos do artigo 982, I, do Código de 

Processo Civil.

A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração 

do servidor falecido (art. 40, § 7º, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório 

(art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício 

previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório.

33 75033

Tema 33 - IRDR 

- Penhora - 

Bem - Família - 

Loteamento - 

Taxa

2059206-

47.2019.8.26.0000

EMENTA. IRDR . Pretensão de uniformização de jurisprudência desta 

corte acerca da possibilidade ou não de penhora de bem de família, 

quando a dívida for oriunda de cobrança de taxa de associação de 

moradores em loteamento fechado. Tema de ordem exclusivamente 

jurídica e motivo de intensa divergência na jurisprudência desta Corte. 

Requisitos de admissibilidade do incidente preenchidos na presente 

hipótese. Determinação de retorno dos autos digitais ao Relator, para 

as providências do art.982, do CPC - Incidente admitido, a tanto 

afetado o agravo de instrumento registrado sob nº 2236946-

89.2019.8.26.0000.

O crédito com origem em rateio de despesas de loteamento de acesso restrito, quando 

exigível de adquirente de lote por força de vínculo associativo, vínculo contratual, ou 

em observância ao tema 492 do STF, tem natureza propter rem e permite a penhora de 

imóvel residencial do devedor.



36 75036

Tema 36 - IRDR 

- Insalubridade - 

Termo - Inicial - 

Curso - 

Formação - PM

0018264-

70.2020.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAIS MILITARES. 

Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. LCE nº 432/85 e 835/97. 

Divergência entre as Câmaras que compõe a Seção de Direito Público.  (...) 6. IRDR. 

Adicional de insalubridade. Termo inicial. Curso de Formação. Admissível o incidente, 

considerando a inconstância da jurisprudência das diversas câmaras e instâncias 

(Tribunal e Colégios Recursais) envolvendo (i) a aplicação do entendimento firmado 

pelo STJ no julgamento do PUIL nº 413-RS, STJ, 1ª Seção, 11-4-2018, Rel. Benedito 

Gonçalves, em detrimento daquele exarado pelo Órgão Especial na Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0080853-74.2015, Órgão Especial, 3-2-2016, Rel. Salles Rossi, 

e (ii) o pagamento do adicional de insalubridade aos policiais militares enquanto 

frequentam o curso de formação. A repercussão da questão (que envolve milhares de 

servidores da Policia Militar), a diversidade de solução dada pelas turmas e câmaras e a 

necessidade de interpretação uniforme, definindo o direito da administração e dos 

administrados, demonstram o risco de ofensa à isonomia dos servidores e à segurança 

jurídica do Estado e de seus serventuários (elemento qualitativo), além da potencial 

repetição da controvérsia em inúmeros de processos (elemento quantitativo). -

Incidente admitido com a suspensão das ações em andamento em primeiro e segundo 

grau nas Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste Tribunal. 

 1. A tese fixada no PUIL nº 413-RS, STJ, que analisou a legislação federal aplicável a 

servidor civil, não tem aplicação aos policiais militares deste Estado, regidos por lei 

estadual, prevalecendo a jurisprudência consolidada de que o pagamento tem início 

após a comprovação da insalubridade em laudo pericial ou documento equivalente, 

mas retroagindo ao início da atividade insalubre. 2. Não é devido o pagamento de 

adicional de insalubridade aos policiais militares durante o Curso de Formação voltado 

à capacitação e treinamento dos ingressos na carreira, dada a natureza acadêmica e de 

treinamento das atividades então desempenhadas.

40 75040

Tema 40 - IRDR 

- Adicional - 

Qualificação - 

Base - Cálculo

018263-

85.2020.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 

Interpretação das Leis Complementares Estaduais nº 1.111/10 e 

1.217/13, da Resolução TJSP nº 643/13 e Comunicado 263/2015 da 

Presidência do TJSP - Juízo de admissibilidade - Inteligência do art. 

976, incisos I e II, do CPC - Requisitos preenchidos - Incidente 

admitido.

A base de cálculo do adicional de qualificação deve incidir sobre o vencimento (padrão 

ou salário-base), incluindo-se os décimos constitucionais incorporados, do cargo 

exercido pelo servidor.

44 75044

Tema 44 - IRDR 

- Medida - 

Coercitiva - Art. 

139, IV, CPC - 

Indisponibilida

de - Bens - 

CNIB

2256317-

05.2020.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - JUÍZO 

DE ADMISSIBILIDADE - CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DA CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS) COMO MEIO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO 

JUDICIAL, COM FULCRO NO INCISO IV, DO ARTIGO 139, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REPETIÇÃO DE PROCESSOS CONTENDO A MESMA 

CONTROVÉRSIA - REQUISITO PREENCHIDO - UNIFORMIZAÇÃO QUE 

VISA  PROPORCIONAR SEGURANÇA JURÍDICA, ISONOMIA E 

PREVISIBILIDADE AOS JURISDICIONADOS - INCIDENTE ADMITIDO.



45 75045

Tema 45 - IRDR 

- Direito – 

Imagem – Jogo 

– Eletrônico – 

Futebol - 

Indenização

0011502-

04.2021.8.26.0000

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Exame de 

admissibilidade - Requerimento formulado com fulcro no Artigo 976 

do Código de Processo Civil - Constatado o ajuizamento de mais de mil 

ações semelhantes envolvendo a pretensão indenizatória relativa a 

direito de imagem de ex-jogadores de futebol utilizada por empresa 

de jogos eletrônicos sediada no Japão - Questões de direito levantadas 

pelo MM. Juízo postulante passíveis de apreciação neste incidente a 

fim de uniformizar o julgamento das ações, considerando a existência 

de decisões diferenciadas proferidas em 1º e 2º graus até este 

momento - Configurado risco à segurança jurídica - Preenchimento 

dos requisitos legais exigidos para processamento do incidente - 

Incidente admitido, com determinação de suspensão de todos os 

processos que tramitam no Estado de São Paulo (Artigo 982, I, do 

Código de Processo Civil) e demais providências pertinentes.

1. Competência: Competência relativa - Defesa sua declinação de ofício - Representante 

para assuntos

relacionados à propriedade intelectual e industrial - Artigo 53, III, "a" do Código de 

Processo Civil - Local do fato - Capital de São Paulo que congrega a maioria dos usuários 

dos jogos eletrônicos - Artigo 53, IV, "a" do Código de Processo Civil - Possibilidade de 

aplicação de ambos os critérios para definição de competência - Concentração de ações 

que não dificultou a defesa - Possibilidade de identificação das demandas repetitivas e 

facilitação da defesa - Manutenção da competência junto ao Foro Central da Capital de 

São Paulo  - Representação de pessoa jurídica estrangeira com sede no Japão, e não 

possuindo qualquer filial, agência ou sucursal no Brasil - Artigo 75, X do Código de 

Processo Civil  - Representante indicado para questões relativas à propriedade 

intelectual e industrial - Matéria correlata - Presunção de representação (Artigo 75, § 3º 

do Código de Processo Civil) - Citação válida.

2. Legitimidade passiva da Tec Toy - Parceria comercial consolidada que permite seja a 

mesma considerada representante para fins do Artigo 75, X do Código de Processo Civil - 

Ausência de legitimidade para integrar as demandas  - Narrativa inicial que define a 

legitimidade de parte - Ausência de qualquer referência à conduta da empresa Tec Toy - 

Análise das condições da ação "in status assertionis" - Afastamento da legitimidade da 

Tec Toy;

3. Documentos essenciais à propositura da demanda - Documentos cuja ausência é 

46 75046

Tema 46 - IRDR 

- Taxa - 

Limpeza - Jaú

2008285-

16.2021.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - 

Apelação cível- Pretendida uniformização de jurisprudência quanto à 

Taxa de Limpeza Pública do instituída pelo Município de Jaú - Lei 

municipal nº 2.288/84, alterada pela Lei Complementar nº 185/2002 - 

Matéria afeta à competência das Câmaras Especializadas em tributos 

municipais (14ª, 15ª e 18ª) desta Corte - Divergência na interpretação 

das alterações legislativas - Existência de julgados tanto no sentido de 

constitucionalidade quanto inconstitucionalidade da taxa - 

Caracterizada a efetiva repetição de processos com controvérsia sobre 

a mesma questão de direito, ensejando risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica - Requisitos previstos nos artigos 976 e 978 do CPC 

preenchidos - Incidente admitido, com determinação de providências.

É constitucional o art. 97 da Lei Municipal nº 2.288/1984 de Jaú, com as alterações 

promovidas pela LC 185/2002 e pelo Decreto nº 5.779/2008, que restringiram o fato 

gerador da taxa de limpeza pública à coleta e remoção de lixo domiciliar.



49 75049

Tema 49 - IRDR 

- Água - Esgoto - 

Economias - 

Não 

residenciais

2263215-

97.2021.8.26.0000

IRDR - Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto - Pretensão 

de uniformização de jurisprudência desta Corte acerca do 

enquadramento, ou não, do sistema de economias múltiplas também 

para prédios não residenciais - Tema de ordem exclusivamente 

jurídica e alvo de acentuada divergência na jurisprudência desta Corte - 

Requisitos de admissibilidade do incidente preenchidos na hipótese 

presente - Determinação de retorno dos autos digitais à Relatora, para 

as providências do art.982, do CPC - Incidente admitido, a tanto 

afetada a apelação registrada sob nº 1011195-34.2020.8.26.0011.

Legalidade do Decreto nº 41.446/96, quanto à política tarifária de cobrança pelo 

critério de única economia aos seguimentos não residenciais em que há uma única 

ligação do imóvel com a rede, destinando-se o critério de múltiplas economias apenas 

ao seguimento residencial, mantendo-se inalterada a atual estrutura tarifária da 

Companhia, até que sejam concluídas as definições pendentes, conforme previsto no 

Artigo 6º, §1º da deliberação ARSESP nº 1.278 de 16 de março de 2022.

50 75050

Tema 50 - IRDR 

- Prazos - 

Suspensão - 

Greve - 

Caminhoneiros - 

2018

2217263-

95.2021.8.26.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO DE 

FIXAÇÃO DE ENTENDIMENTO ACERCA DO ALCANCE DA SUSPENSÃO DE 

PRAZOS PROCESSUAIS DETERMINADA EM COMUNICADOS DA E. 

PRESIDÊNCIA DO TJSP NA OPORTUNIDADE DA GREVE DOS 

CAMINHONEIROS. Demonstração da existência de decisões 

conflitantes quanto à mesma questão unicamente de direito. 

Inexistência de incidente análogo já afetado às Cortes Superiores. 

Pendência de recurso em relação à causa principal que originou o 

incidente. Requisito preenchido. Uniformização que visa proporcionar 

segurança jurídica, isonomia e previsibilidade aos jurisdicionados - 

Incidente admitido.

Processo civil - Prazos Processuais - Greve dos Caminhoneiros 2018 - Fixação da 

interpretação do cômputo dos prazos processuais consoante os Comunicados nºs 

77/2018,79/2018, 87/2018 e 88/2018, consolidados pelo Comunicado nº 93/2018, 

todos da e. Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2018. Consideram-

se suspensos os prazos processuais durante a greve dos caminhoneiros do ano de 2018. 

Inteligência do Artigo 219 combinado com o Artigo 221, ambos do Código de Processo 

Civil.


