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NURER - NÚCLEO DE REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS 
RESOLUÇÃO Nº 021/2012/TP 

 
RECURSOS SOBRESTADOS PELO RITO DO ART. 543-B DO CPC  
VINCULADOS AOS TEMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

RELATÓRIO GERAL NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 A JANEIRO/2015 
 

TEMA DESCRIÇÃO 
TEMA/LEADING CASE 

QUANTIDADE DE 
PROCESSOS 

SOBRESTADOS  
6 Recurso extraordinário em 

que se discute, à luz dos 
artigos 2º; 5º; 6º; 196; e 
198, §§ 1º e 2º, da 
Constituição Federal, a 
obrigatoriedade, ou não, de 
o Estado fornecer 
medicamento de alto custo 
a portador de doença grave 
que não possui condições 
financeiras para comprá-lo. 
RE 566471 

275 

19 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
37, X e § 6 º, da 
Constituição Federal, o 
direito, ou não, a 
indenização por danos 
patrimoniais sofridos em 
razão de omissão do Poder 
Executivo estadual, 
consistente no não-
encaminhamento de 
projeto de lei destinado a 
viabilizar reajuste geral e 
anual dos vencimentos de 
servidores públicos 
estaduais. 

3 

29 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XIII; 29; 37, 
caput, I e II; e 125 da 
Constituição Federal, se há 
vício de iniciativa na Lei nº 
2.040/90, do Município de 
Garibaldi/RS, proposta 
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pelo Poder Legislativo 
municipal, a qual veda a 
contratação de parentes de 
1º e 2º graus do Prefeito e 
Vice-Prefeito para 
ocuparem cargos 
comissionados, no âmbito 
da administração pública 
municipal. RE 570392 

31 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XIII, XXXV, 
LIV e LV; e 170, parágrafo 
único, da Constituição 
Federal, a 
constitucionalidade, ou 
não, da exigência, pelo 
Fisco, de garantia real ou 
fidejussória, prevista nos 
artigos 39 e 42 da Lei nº 
8.820/89, do Estado do Rio 
Grande do Sul, para 
impressão de documentos 
fiscais de contribuintes em 
mora com débitos 
tributários. RE 565048 

1 

33 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
62 da Constituição Federal, 
a constitucionalidade, ou 
não, do art. 5º da Medida 
Provisória nº 2.170-
36/2001, no que autorizou 
a capitalização de juros 
com periodicidade inferior 
a um ano, nas operações 
realizadas pelas 
instituições integrantes do 
Sistema Financeiro 
Nacional. 

14 

111 Recurso extraordinário em 
que se discute a 
aplicabilidade imediata, ou 
não, do art. 78, § 2º do Ato 
das Disposições 
Constitucionais 
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Transitórias, e a 
possibilidade, ou não, à luz 
desse dispositivo, de 
compensação de débitos 
tributários com precatórios 
de natureza alimentar. RE 
566349 

123 
 

Recurso extraordinário em 
que s e discute, à luz do art. 
5º, XXXVI, da 
Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, da 
aplicação da Lei nº 
9.656/98, sobre plano de 
saúde, aos contratos 
firmados anteriormente à 
sua vigência. 

2 

156 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXXVI; e 40, § 
8º, da Constituição Federal, 
e 7º, caput, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, 
a constitucionalidade, ou 
não, da extensão aos 
servidores inativos do 
pagamento da verba de 
incentivo de 
aprimoramento à docência, 
prevista para os servidores 
da ativa, nos termos do art. 
3º da Lei Complementar nº 
159/2004 do Estado de 
Mato Grosso. RE 596962 

29 

157 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
31 da Constituição Federal, 
se a competência da 
Câmara Municipal para o 
julgamento das contas do 
Chefe do Poder Executivo 
municipal é exclusiva, 
sendo, por conseguinte, 
meramente opinativo o 
parecer prévio do Tribunal 
de Contas respectivo, que 
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não pode substituir o 
pronunciamento da Casa 
Legislativa. RE 597362 

160 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 40; 42, §§ 1º e 2º; 
142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 
1º; e 195, da Constituição 
Federal, a 
constitucionalidade, ou 
não, da cobrança de 
contribuição previdenciária 
sobre pensões e proventos 
de militares inativos entre a 
Emenda Constitucional nº 
20/98 e a Emenda 
Constitucional nº 41/2003. 
RE 596701 

1 

176 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 150, II; e 155, II, § 
2º, IX, b, e § 3º, da 
Constituição Federal, a 
constitucionalidade, ou 
não, da inclusão dos 
valores pagos a título de 
“demanda contratada” 
(demanda de potência) na 
base de cálculo do Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços - 
ICMS sobre operações 
envolvendo energia 
elétrica. RE 593824 

13 

192 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
5º, XLIII, da Constituição 
Federal, a possibilidade, ou 
não, de concessão da 
liberdade provisória a 
preso em flagrante pela 
prática de tráfico ilícito de 
entorpecentes. RE 601384 

19 

201 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
150, § 7º, da Constituição 

19 
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Federal, a 
constitucionalidade, ou 
não, da restituição da 
diferença do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços - ICMS pago a 
mais no regime de 
substituição tributária, 
quando a base de cálculo 
efetiva da operação for 
inferior à presumida. 

249 Agravo de instrumento 
interposto contra decisão 
que inadmitiu recurso 
extraordinário em que se 
discute, à luz dos artigos 
5º, XXII, XXIII, XXXII, 
XXXV, XXXVII, LIII, 
LIV e LV, e 6º, da 
Constituição Federal, a 
compatibilidade, ou não, 
das normas do Decreto-lei 
nº 70/66, que possibilitam 
a execução extrajudicial 
das dívidas hipotecárias 
contraídas no regime do 
Sistema Financeiro da 
Habitação, com a 
Constituição Federal. 

1 

257 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 37, XI, da 
Constituição Federal, 17 do 
Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias e da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, 
o direito, ou não, de 
servidor público estadual 
aposentado continuar 
recebendo todas as 
vantagens pessoais 
incorporadas anteriormente 
à modificação do art. 37, 
XI, da Constituição Federal 
pela Emenda 

36 
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Constitucional nº 41/2003. 
RE 606358 

264 Agravo de instrumento 
interposto contra decisão 
que inadmitiu recurso 
extraordinário em que se 
discute, à luz do art. 5º, 
XXXVI, da Constituição 
Federal, o direito, ou não, a 
diferenças de correção 
monetária de depósitos em 
cadernetas de poupança, 
por alegados expurgos 
inflacionários decorrentes 
dos planos econômicos 
denominados Bresser e 
Verão. RE 626307 

62 

265 Agravo de instrumento 
interposto contra decisão 
que inadmitiu recurso 
extraordinário em que se 
discute, à luz do art. 5º, 
XXXVI, da Constituição 
Federal, o direito, ou não, a 
diferenças de correção 
monetária de depósitos em 
cadernetas de poupança, 
por alegados expurgos 
inflacionários decorrentes 
do plano econômico 
denominado Collor I. RE 
591797 

53 

272 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 21, VIII; 22, VII, 
XIX; 24; 30, I, II; 48, XIII; 
163, V; e 192, IV (com 
redação anterior à Emenda 
Constitucional nº 40/2003), 
da Constituição Federal, a 
competência, ou não, do 
Município para legislar 
sobre tempo máximo de 
espera de clientes em filas 
de instituições bancárias, a 
fim de se definir a 
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constitucionalidade, ou 
não, da Lei nº 3.975/99, 
alterada pela Lei nº 
4.222/2000, ambas do 
Município de Chapecó/RS. 
RE 610221 

289 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 100, § 2º; e 167, II 
e VII, da Constituição 
Federal, a possibilidade, ou 
não, de bloqueio de verbas 
públicas para garantir o 
fornecimento de 
medicamentos. RE 607582 

1 

309 Agravo de instrumento 
interposto contra decisão 
que inadmitiu recurso 
extraordinário em que se 
discute, à luz do art. 37, § 
4º, da Constituição Federal, 
o alcance das sanções que 
essa norma impõe aos 
condenados por 
improbidade 
administrativa. RE 656558 

1 

315 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, II; 37, caput e X, 
da Constituição Federal, se 
o Poder Judiciário ou a 
Administração Pública 
podem, ou não, aumentar 
vencimentos de servidores 
públicos civis e militares 
regidos pelo regime 
estatutário, ou estender-
lhes vantagens e 
gratificações, com base no 
princípio da isonomia, na 
equiparação salarial ou a 
pretexto de revisão geral 
anual. RE 592317 

1 

317 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 2º; art. 40, § 21; 
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146, II e III; e 150, II, da 
Constituição Federal, a 
auto-aplicabilidade, ou 
não, do art. 40, § 21, da 
Constituição Federal, com 
a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 
47/2005, o qual estabelece 
que a contribuição sobre os 
proventos de 
aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos 
incidirá apenas sobre as 
parcelas de proventos de 
aposentadoria e de pensão 
que superem o dobro do 
limite máximo estabelecido 
para os benefícios do 
regime geral de 
previdência social, de que 
trata o art. 201 da 
Constituição Federal, 
quando o beneficiário, na 
forma da lei, for portador 
de doença incapacitante. 
RE 630137 

342 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
150, VI, c, § 4º, da 
Constituição Federal, a 
imunidade tributária, ou 
não, de entidades 
filantrópicas, relativamente 
ao ICMS cobrado de seus 
fornecedores (contribuintes 
de direito) e a elas 
repassados como 
consumidora (contribuinte 
de fato). RE 608872 

1 

350 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 2º e 5º, XXXV, da 
Constituição Federal, a 
exigibilidade, ou não, do 
prévio requerimento 
administrativo, perante o 

2 
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Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, 
órgão especializado, como 
requisito para o exercício 
do direito à postulação 
jurisdicional. RE 631240 

377 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXXVI; 37, XI 
e XV; e 60, § 4º, IV, da 
Constituição Federal, na 
redação anterior e na 
posterior à Emenda 
Constitucional nº 41/2003, 
se, no caso de acumulação 
de cargos públicos, o teto 
remuneratório deve incidir 
sobre cada remuneração 
considerada isoladamente 
ou sobre a somatória dos 
valores percebidos. RE 
612975 

2 

381 
 

Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
5º, XXXVI, da 
Constituição Federal, a 
aplicabilidade, ou não, da 
Lei 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso) a contratos de 
plano de saúde firmados 
antes de sua vigência, 
relativamente à cláusula 
que autoriza a majoração 
do valor da mensalidade 
em função da idade do 
beneficiário contratante. 
RE 630852 

2 

384 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXXVI, e 37, 
caput e incisos XI e XV, da 
Constituição Federal, art. 
9º da Emenda 
Constitucional 41/2003 e 
art. 17 do Ato das 
Disposições 

12 
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Constitucionais 
Transitórias - ADCT, a 
incidência, ou não, do teto 
remuneratório, instituído 
pela EC 41/2003, nos 
vencimentos de servidores 
públicos estaduais que já 
cumulavam dois cargos 
públicos privativos de 
médico, antes da vigência 
da Emenda Constitucional 
41/2003. RE 602043 

395 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXXVI, e 40, § 
8º, da Constituição Federal, 
a constitucionalidade, ou 
não, da incorporação de 
quintos decorrentes do 
exercício de funções 
comissionadas e/ou 
gratificadas no período 
compreendido entre a 
edição da Lei nº 9.624/98 e 
a publicação da MP nº 
2.225-45/2001. RE 638115 

2 

439 
 

Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXXVI, e 40, § 
8º (redação anterior ao 
advento da Emenda 
Constitucional 41/2003), 
da Constituição Federal, a 
caracterização, ou não, de 
direito adquirido de 
servidores inativos 
integrantes de quadro 
próprio do Poder Executivo 
a permanecerem na classe 
em que aposentados, 
conquanto o seu 
reenquadramento em classe 
inferior realizado pela Lei 
paranaense 13.666/2002, 
que reestruturou o quadro 
de servidores estaduais. 

1 
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469 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
29, VIII, da Constituição 
Federal, se a imunidade 
material de vereador por 
suas opiniões, palavras e 
votos alcança, ou não, 
obrigação de indenizar 
decorrente de 
responsabilidade civil. RE 
600063 

1 

476 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, caput e II, e 37, 
caput, I e II, da 
Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de 
manter em cargo público, 
ante a teoria do fato 
consumado, candidato 
investido por força de 
decisão judicial de caráter 
provisório. RE 608482 

1 

480 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXXVI, 37, XI, 
da Constituição Federal, 17 
do Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias e 9º da 
Emenda Constitucional nº 
41/2003, a possibilidade, 
ou não, de ser mantida 
transitoriamente a 
integralidade dos proventos 
de servidores públicos, até 
que haja absorção da 
diferença salarial a ser 
reduzida em decorrência do 
estabelecimento de novos 
limites remuneratórios 
trazidos pela EC 41/2003. 
RE 609381 

2 

484 Recurso extraordinário em 
que se discutem, à luz dos 
artigos 7º, VIII e XVII, 29, 

3 
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V, e 39, §§ 3º e 4º, da 
Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de 
órgão especial do tribunal 
de justiça analisar, em sede 
de controle concentrado, a 
constitucionalidade lei 
municipal contestada em 
face da Constituição 
Federal, bem assim a 
possibilidade, ou não, de 
concessão de terço 
constitucional de férias, 
gratificação natalina e 
verba de representação a 
detentores de mandato 
eletivo que percebem 
subsídio. RE 650898 

490 Recurso Extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 1º; 2º; 102; 155, § 
2º, I; da Constituição 
Federal, a possibilidade, ou 
não, de ente federado negar 
a adquirente de 
mercadorias o direito ao 
crédito de ICMS destacado 
em notas fiscais, em 
operações interestaduais 
provenientes de outro ente 
federativo, que concede, 
por iniciativa unilateral, 
benefícios fiscais 
pretensamente inválidos. 
RE 628075 

1 

494 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz do art. 
5º, XXXV, XXXVI, LIV e 
LV, da Constituição 
Federal, se a limitação no 
tempo, na fase de 
execução, do alcance de 
sentença transitada em 
julgado, a qual reconheceu, 
com efeitos presentes e 
futuros, o direito a 

1 
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diferenças de proventos de 
aposentadoria decorrentes 
da aplicação do percentual 
de 26,05% relativo à URP 
de fevereiro de 1989 
ofende, ou não, a coisa 
julgada. 

517 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 146-A e 155, § 2º, 
da Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, da 
aplicação da metodologia 
de cálculo denominada 
diferencial de alíquota de 
ICMS à empresa optante 
pelo SIMPLES 
NACIONAL, em face de 
possível usurpação de 
competência da União e do 
princípio da não-
cumulatividade. RE 
632783 

1 

531 Agravo interposto contra 
decisão que inadmitiu 
recurso extraordinário em 
que se discute, à luz dos 
artigos 5º, XXI, LIV e LV, 
7º, VI, 9º, e 37, caput e 
VII, da Constituição 
Federal, a possibilidade, ou 
não, de descontar dos 
vencimentos dos servidores 
públicos os dias não 
trabalhados, em virtude do 
exercício do direito de 
greve, ante a falta de 
norma regulamentadora. AI 
853275 

1 

576 Recurso extraordinário 
com agravo em que se 
discute, à luz dos incisos II 
e XXXV do art. 5º da 
Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de 
processamento e 

1 



 

                                    
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Vice - Presidência 

 

Vice-Presidência - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso  
Centro Político Administrativo s/nº - Cuiabá/MT – CEP 78.050-970 

Email: http://www.tjmt.jus.br 
14

julgamento de prefeitos, 
por atos de improbidade 
administrativa, com base 
na Lei 8.429/92. ARE 
683235 

615 Recurso extraordinário em 
que se discute, à luz da 
letra “b” do inciso VII do § 
2º do art. 155 da 
Constituição Federal, a 
possibilidade, ou não, de 
cobrança de ICMS, pelo 
Estado de destino, com 
base no Protocolo 
CONFAZ 21/2011, nas 
operações interestaduais de 
vendas de mercadorias a 
consumidor final, 
realizadas de forma não 
presencial. RE 680089 

4 

 
 

 
 
 


