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Nº Tema Código SAJ Palavras-chave (TJSP) Descrição

264 80129 Tema nº 264 - Expurgos - Inflacionários - Bresser - Verão

Diferenças de correção monetária de depósitos em 

caderneta de poupança por alegados expurgos 

inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. 

(suspender na fase recursal)

265 80114
Tema nº 265 - Expurgos - Inflacionários - Não bloqueados - Collor 

I

Diferenças de correção monetária de depósitos em 

caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, 

por alegados expurgos inflacionários decorrentes do 

plano Collor I. (suspender na fase recursal)

284 80089 Tema nº 284 - Expurgos - Inflacionários - Bloqueados - Collor I

Diferenças de correção monetária de depósitos em 

caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por 

alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano 

Collor I. (suspender na fase recursal)

285 80093 Tema nº 285 - Expurgos - Inflacionários - Collor II

Diferenças de correção monetária de depósitos em 

caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, 

por alegados expurgos inflacionários decorrentes do 

Plano Collor II (suspender na fase recursal).

736 80632
Tema nº 736 - Constitucionalidade - Multa - Receita - Lei 

9.430/1996

Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 

e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento 

dos pedidos de ressarcimento e de não homologação 

das declarações de compensação de créditos perante a 

Receita Federal.

843 80919 Tema nº 843 - ICMS - PIS/COFINS - Base - Cálculo

Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da 

COFINS dos valores correspondentes a créditos 

presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais 

concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.

966 80675 Tema nº 966 - Licença-prêmio - Isonomia - Magistratura - MP

Isonomia entre as carreiras da magistratura e do 

Ministério Público: direito dos juízes do Poder Judiciário 

da União à licença-prêmio (ou à indenização por sua 

não fruição).

976 80685 Tema nº 976 - Diárias - Equiparação - Magistratura - MP
Equiparação do valor das diárias devidas a membros do 

Ministério Público e do Poder Judiciário.
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1016 80726
Tema nº 1016 - Depósito - Judicial - Expurgos - Inflacionários - 

Correção - Monetária 

Constitucionalidade da inclusão dos expurgos 

inflacionários na correção monetária incidente sobre 

valores depositados judicialmente.

1022 80730
Tema nº 1022 - Dispensa - Imotivada - Empregado - Concurso

Dispensa imotivada de empregado de empresa pública 

e de sociedade de economia mista admitido por 

concurso público.

1031 80789 Tema nº 1031 - Reintegração - Posse - Ocupação - Indígena

Definição do estatuto jurídico-constitucional das 

relações de posse das áreas de tradicional ocupação 

indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do 

texto constitucional.

1056 80745 Tema nº 1056 - Constitucionalidade - Proibição - Fogos - Artifício

Constitucionalidade de lei municipal que proíbe a 

soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 

produtores de estampidos.

1198 80873 Tema nº 1198 - IPVA - Locadora - Filial - Diverso

Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado 

diverso da sede de empresa locadora de veículos, 

quando esta possuir filial em outro estado, onde 

igualmente exerce atividades comerciais (distinção do 

Tema 708, RE 1.016.605).

1209 80881
Tema nº 1209 - Previdenciário - Vigilante - Especial - Arma - Lei 

9.032/95

Reconhecimento da atividade de vigilante como 

especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja 

em período anterior ou posterior à promulgação da 

Emenda Constitucional 103/2019.

ADI 5090 84994 ADI nº 5090 - TR - Correção - Saldo - FGTS
Discute-se se o crédito dos trabalhadores na conta do 

FGTS será atualizado pela TR (Taxa Referencial).

ADI 5956 84995
ADI nº 5956 - Transporte - Rodoviário - Carga - Frete - 

Tabelamento

Inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da 

Medida Provisória n. 832/2018 ou da Resolução n. 

5820, de 30 de maior de 2018, da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT).

ADC 85 84991
ADC nº 85 - Constitucionalidade - Decreto 11.366/2023 - Registro 

- Armas

Constitucionalidade ou suspensão da eficácia do 

Decreto nº 11.366, de 1º de janeiro de 2023, do 

Presidente da República.


