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STF 6 T RE 566471 Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença 
grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. 275

STF 19 T RE 565089 Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos 
vencimentos de servidores públicos. 3

STF 29 T RE 570392
Vício de iniciativa de lei municipal, proposta pelo Poder Legislativo local, que veda 

a contratação de parentes de 1º e 2º graus do Prefeito e Vice-Prefeito para 
ocuparem cargos comissionados.

2

STF 31 T RE 565048 Exigência de garantia real ou fidejussória para impressão de documentos fiscais 
de contribuintes inadimplentes. 1

STF 33 T RE 592377
Relevância e urgência da medida provisória nº 2.170-36/2001 que disciplina a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações 
realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

16

STF 111 T RE 566349 Aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do ADCT para fins de compensação de 
débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. 3

STF 123 T ARE 652492 Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente 
firmados. 2

STF 156 T RE 596962
Extensão da verba de incentivo de aprimoramento à docência prevista no art. 3º 

da Lei Complementar nº 159/2004 do Estado de Mato Grosso a professores 
inativos.

29
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STF 157 T RE 729744 Competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas de 
Prefeito. 1

STF 160 T RE 596701 Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a 
Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003. 1

STF 176 T RE 593824 Inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo 
do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica. 13

STF 192 T RE 601384 Concessão de liberdade provisória a preso em flagrante pela prática de crimes 
hediondos e equiparados. 19

STF 201 T RE 593849 Restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição 
tributária. 19

STF 249 T RE 627106 Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema 
Financeiro de Habitação. 1

STF 257 T RE 606358 Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda 
Constitucional nº 41/2003. 36

STF 264 T RE 626307 Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por 
alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. 65

STF 265 T RE 591797
Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não 
bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do 

plano Collor I.
56

STF 272 T RE 610221 Competência dos Municípios para legislar sobre tempo máximo de espera de 
clientes em filas de bancos. 6

STF 284 T RE 631363
Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, 

bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do 
Plano Collor I.

6

STF 285 T RE 632212
Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não 
bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do 

Plano Collor II.
5

STF 289 T RE 607582 Bloqueio de verbas públicas para garantia de fornecimento de medicamentos. 1



STF 300 T RE 603136 Incidência do ISS sobre os contratos de franquia. 1

STF 309 T RE 656558 Alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos 
condenados por improbidade administrativa. 1

STF 315 T RE 592317 Aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder 
Judiciário e pela Administração Pública. 1

STF 317 T RE 630137
Auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da 

Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.
6

STF 342 T RE 608872 Imunidade de ICMS sobre produtos e serviços adquiridos por entidade 
filantrópica. 1

STF 350 T RE 631240 Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário. 2

STF 377 T RE 612975 Incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos. 2

STF 381 T RE 630852 Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado 
anteriormente a sua vigência. 2

STF 384 T RE 602043 Incidência do teto remuneratório a servidores já ocupantes de dois cargos 
públicos antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003. 12

STF 395 T RE 638115 Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou 
gratificadas. 2

STF 469 T RE 600063 Alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, 
palavras e votos. 1

STF 476 T RE 608482 Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial 
de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado. 1

STF 480 T RE 609381 Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em 
desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 2



STF 484 T RE 650898

a) Legitimidade de tribunal de justiça para atuar em controle concentrado de 
constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal; 

b) Possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies 
remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio.

3

STF 490 T RE 628075 Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado 
que concede, unilateralmente, benefício fiscal. 1

STF 494 T RE 596663 Limites objetivos da coisa julgada em sede de execução. 1

STF 517 T RE 632783 Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES 
NACIONAL. 1

STF 531 T RE 693456 Desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em 
virtude de greve. 1

STF 576 T ARE 683235 Processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade 
administrativa, com base na Lei 8.429/92. 1

STF 666 T RE 669069 Imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, 
ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa. 1

STJ 106 C RESP 1102457
Obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não 

contemplados na Portaria n. 2.577/2006 do Ministério da Saúde (Programa de 
Medicamentos Excepcionais).

25

STJ 444 C RESP 1201993 Prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, 
contados da citação da pessoa jurídica. 1

STJ 566 C RESP 1340553

Sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a 
propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal 
(Lei n. 6.830/80): qual o pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública que 

inaugura o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF.

6

STJ 883 C RESP 1418347
A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro 

obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último 
caso, o pagamento administrativo considerado a menor.

130


