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Tema Código SAJ Palavras-chave (TJSP) Descrição

731 85455 Tema S0731 - TR - Correção - Saldo - FGTS
Discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de 

correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.

769 85474 Tema S0769 - Penhora - Faturamento - Empresa - Lei 6.830/80

Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências

como pré- equisito 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.

954 A

954 B

954 C

954D

954 E

85618

85619

85620

85621

85625

Tema S0954 A - Dano - Moral - Telefonia - Fixa - Plano

Tema S0954 B - Dano - Moral - Telefonia - Fixa - Comprovação

Tema S0954 C - Prescrição - Repetição - Indébito - Prazo

Tema S0954 D - Repetição - Indébito - Simples - Dobro

Tema S0954 E - Repetição - Comprovação - Documentos - 

Liquidação

A - 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.

B - 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.

C - 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;

D - Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da 

comprovação da má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia);

E - 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 determinação à parte ré de apresentação de documentos.

978 85652 Tema S0978 - Termo - Prescrição - Indenizatória - Rio Manso 

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.

986 85648 Tema S0986 - ICMS - Energia - TUSD - TUST

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.

997 85678
Tema S0997 - Limite - Parcelamento - Simplificado - Lei 

10.522/2002

Legalidade do estabelecimento, por atos infralegais, de limite máximo para 

a concessão do parcelamento simplificado, instituído pela Lei 10.522/2002.

999 85680 Tema S0999 - Salário - Benefício - Transição - Antes Lei 9.876/99

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).

1008 85689 Tema S1008 - ICMS - IRPJ - CSLL - Base - Cálculo

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.

1016 85697
Tema S1016 - Plano - Saúde - Coletivo - Faixa - Etária - Base - 

Atuarial        (tema oriundo do IRDR 11 TJSP)

(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê 

reajuste por faixa etária; e 

(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.

1039 85721 Tema S1039 - SFH - Termo - Prescrição - Indenização

Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face 

de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de 

Habitação.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSOS REPETITIVOS

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



1041 85723 Tema S1041 - Transportador - Perdimento - Veículo - Multa

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. 

Definir 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.

1069 85755
Tema S1069 - Plano - Saúde - Cirurgia - Plástica - Bariátrica - 

Cobertura

Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias 

plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

1079 85766 Tema S1079 - Contribuição – Parafiscal – Base – Cálculo – 20SM

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.

1080 85769
Tema S1080 - Militar - Pensionista - FUNSA - Antes Lei 

13.954/2019

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.

1097 85785
Tema S1097 - Multa - Condutor - Não-identificado - PJ                    
(tema oriundo do IRDR 13 TJSP)

Verificação da necessidade de observação dos art. 280 e 281 da Lei 

9.503/1997 em relação à infração pela não indicação de condutor prevista 

no art. 257 § 7º e 8º, para definir a imperiosidade da notificação da 

infração e da notificação de eventual imposição de penalidade.

1104 85792
Tema S1104 - Responsabilidade - Danos - Rodovias - Tráfego - 

Peso

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.

1113 85801
Tema S1113 - Base - Cálculo - ITBI                                                       
(tema oriundo o IRDR 19 TJSP)

Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é 

legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo 

fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI.

1137 85820 Tema S1137 - Execução - Meio - Executivo - Atípico - Artigo 139, IV, do CPC

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.

1146 85703 Tema S1146 - Cobrança - MS - Coletivo - Trânsito em julgado

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.

1150 85828
Tema S1150 - PASEP - BB - Falha - Serviço - Legitimidade - 

Prescrição

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;

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;

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.

1169 85844
Tema nº 1169 - ACP - Sentença - Coletiva - Exigência - Liquidação - 

Prévia

Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o 

ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória 

genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência 

acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao 

prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base 

no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.



1174 85848 Tema S1174 - Contribuição - Patronal - SAT - Base - Cálculo

Possibilidade de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do 

empregado e trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, 

retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição 

previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao 

SAT/RAT.

1179 85852 Tema S1179 - Anuidade - OAB - Sociedade - Advogados

Definir se os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) podem, à luz da Lei n. 8.906/1994, instituir e cobrar anuidade das 

sociedades de advogados.

1182 85857 Tema S1182 - ICMS - IRPJ - CSLL - Base - Cálculo

Definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais 

como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, 

diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão 

do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito 

presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).

1183 85819 Tema S1183 - Penhora - Bem - Família - Loteamento - Taxa

Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado 

por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de 

viabilizar, ou não, a penhora do bem de família.

1188 85858 Tema S1188 - Sentença - Trabalhista - Prova - Tempo - Serviço

Definir se a sentença trabalhista, assim como a anotação na CTPS e demais 

documentos dela decorrentes, constitui início de prova material para fins 

de reconhecimento de tempo de serviço.

1193 85868 Tema S1193 - Execução - Fiscal - Conselho - Profissional

Aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, no art. 8º 

da Lei 12.514/2011, às execuções fiscais propostas por conselhos 

profissionais, antes de sua entrada em vigor.


