QUANTITATIVO DE SOBRESTADOS (POR TEMA)*
REPERCUSSÃO GERAL - STF
Atualização 01/06/2022

TEMA

LEADING
CASE

6

RE 566471

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de
doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

28

a) Aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no
âmbito dos Juizados Especiais Federais.
b) Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com
trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada
inconstitucional.

29

100

RE-586068

111

RE 970343

123

RE 948634

150

RE-593818

210

RE-636331

Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de
bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia.

1

218

RE-588954

Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica
utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.

7

220

RE-592581

231

RE 597092

247

RE-603497

264

265

RE-626307

RE-591797

Aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do ADCT para fins de
compensação de débitos tributários com precatórios de natureza
alimentar.
Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente
firmados.
Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco
anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base.

Competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a
realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de
assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos.

Seqüestro de recursos financeiros do Estado no caso de parcelamento
compulsório de precatório.
Incidência do ISS sobre materiais empregados na construção civil.

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos
Bresser e Verão.

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos
inflacionários decorrentes do plano Collor I.
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266

RE-605481

284

RE-631363

DESCRIÇÃO
Citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar.

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Collor I.

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de
poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Collor II.

SOBRESTADOS

1

19.374

285

RE-632212

300

RE 603136

Incidência do ISS sobre os contratos de franquia.

1

309

RE-656558

Alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal
aos condenados por improbidade administrativa.

8

381

RE-630852

390

RE-636562

Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado
anteriormente a sua vigência.

Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no
processo de execução fiscal.
Exigência da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a
aplicação de norma anterior à Constituição Federal de 1988.

19.539

25

1

441

RE-660968

487

RE 640452

Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de
obrigação acessória decorrente de dever instrumental.

3

488

RE 646104

Representatividade sindical de micro e pequenas empresas sindicais

1

506

RE-635659

Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.

Seqüestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores
à Emenda Constitucional nº 62/2009.

2

123

519

RE-659172

533

ARE-660861

Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo
publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem
intervenção do Judiciário.

5

542

RE 842844

Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo
determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum,
ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.

35

548

RE1008166

558

RE-678360

Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.
Compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou
não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda
Pública devedora.
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SOBRESTADOS

598

RE 840435

Sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de
moléstia grave sem observância à regra dos precatórios.

1

RE-687813

Acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício
suplementar, previsto no art. 9º da Lei 6.397/76, incorporado pela
normatização do atual auxílio-acidente, a teor do que dispunha o art. 86
da Lei 8.213/91, na sua redação primitiva.

11

606

RE-655283

a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da
concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de
acumulação de proventos com vencimentos; b) competência para
processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de
empregados públicos dispensados em face da concessão de
aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de acumulação
de proventos com vencimentos.

2

619

RE-662976

Aproveitamento, nas operações de exportação, de créditos de ICMS
decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa.

36

633

RE-704815

Direito ao creditamento, após a Emenda Constitucional 42/2003, do
ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados
na
elaboração
de
produtos
destinados
à
exportação,
independentemente de regulamentação infraconstitucional.

94

635

ARE-721001

Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas
em indenização pecuniária.

1

656

RE-608588

661

RE-625263

683

RE-766304

Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando
ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso.

1

698

RE-684612

Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao
Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de
servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde,
ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

22

745

RE-714139

788

ARE 848107

Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do
Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do
trânsito em julgado para todas as partes.

8

793

RE 855178

Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar
assistência à saúde.

3

599

Limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das
guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações
do município.
Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização
judicial para interceptação telefônica.

Alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição federal, que prevê a
aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS.
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241

LEADING
CASE

DESCRIÇÃO

SOBRESTADOS

RE 882461

a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda,
realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida
operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de
mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo
em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

66

825

RE 851108

Possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência
legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34,
§ 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as
normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos –
ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior.

1

827

RE 912888

Incidência de ICMS sobre o valor pago a título de assinatura básica
mensal pelo serviço de telefonia.

1

RE 662055

Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a
outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade
da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para
identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o
declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a
outras consequências jurídicas.

9

839

RE 817338

a) Possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação
direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública
quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. b)
Saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar
atende aos requisitos do art. 8º do ADCT.

1

857

ARE 901623

863

RE 736090

Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou
conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

12

865

RE 922144

Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro
(CF/88, art. 5º, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100).

1

RE 949297

Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de
julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal,
que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado
inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em
julgado.

10

RE 847429

a) Possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do
serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares; b) Natureza
jurídica da remuneração do serviço de coleta e remoção de resíduos
domiciliares prestado por concessionária, no que diz respeito à
essencialidade e à compulsoriedade.

25

RE 940769

Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à
submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de
tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo
Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela Constituição da República
de 1988 com status de lei complementar nacional).

1

TEMA

816

837

881

903

918

Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da
regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções
Penais.
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SOBRESTADOS

919

RE 776594

Competência tributária municipal para a instituição de taxas de
fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja
competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.

1

924

RE 966177

962

RE 1063187

966

RE 1059466

Tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face
da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50
do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e
correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do
indébito.
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).

3

1

1

ARE 1042075

Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial
relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações
contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta
delitiva e hábeis a identificar o agente do crime.

14

982

RE 860631

Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução
extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel,
pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n.
9.514/1997.

14

985

RE 1072485

Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.

1

RE 1037396

Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014
(Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e
específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a
responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de
aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos
praticados por terceiros.

3

989

RE 1093553

Discussão sobre a constitucionalidade do art. 233 do Código Penal
(Praticar ato obsceno em local público, ou aberto ou exposto ao público)
por suposta afronta ao princípio da reserva legal (art. 5º, inc. XXXIX, da
Constituição da República) no que se refere à taxatividade do tipo penal
descrito.

1

995

RE 1075412

Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização
por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria
jornalística na qual se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa.

1

ARE 959620

Controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima
de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à
honra e à imagem.

1

977

987

998
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LEADING
CASE

DESCRIÇÃO
Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a
possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, pela
autoridade nomeante, para o exercício de cargo político.

SOBRESTADOS

1000

RE 1133118

1002

RE 1140005

Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em
litígio com ente público ao qual vinculada.

260

RE 629647

Discussão relativa à existência de litisconsórcio passivo necessário de
sindicato representante de empregados diretamente afetados por
acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia
mista e Ministério Público do Trabalho.

1

1004

1011

RE 827996

Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada
nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência
da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa
natureza.

1019

RE 1162672

Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter,
independentemente da observância das regras de transição das
Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com
proventos calculados com base na integralidade e na paridade.

1022

RE 688267

Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade
de economia mista admitido por concurso público

1035

ARE 990094

1068

RE 1235340

1084

ARE 1245097

1087

ARE 1225185

Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo
estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa
instituída em razão do exercício do poder de polícia.
Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo
Tribunal do Júri.
Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito
de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto
na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.

Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento
de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico,
ante suposta contrariedade à prova dos autos.
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1096

RE 918315

1097

RE 1237867

DESCRIÇÃO
Constitucionalidade de norma legal que dispõe que o pagamento do
benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental
será feito somente ao curador do segurado, condicionado à
apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.

Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que
tenha filho ou dependente portador de deficiência.
Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a
aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº
8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no
artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime
Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº
9.876/99, ocorrida em 26/11/99.

SOBRESTADOS

1

1

1102

RE 1276977

1113

RE 990115

Inclusão do valor da subvenção econômica da Lei 10.604/2002 na base
de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

2

RE 1298647

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das
obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de
responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da
tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

1

1121

RE 1296829

Constitucionalidade do compartilhamento com o Ministério Público
Eleitoral, para fins de apuração de irregularidades em doações eleitorais,
dos dados fiscais de pessoas físicas e jurídicas obtidos com base em
convênio firmado entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral,
sem autorização prévia do Poder Judiciário.

2

1124

ARE 1294969

Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão
de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade
pelo registro imobiliário.

1

1118

1127

RE 1307334

1150

RE 1302501

1156

RE 1326178

1167

ARE 1314490

Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação
comercial.

Possiblidade de reintegração de servidor público aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se
aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da
remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local.

Pagamento da parcela de natureza superpreferencial, prevista no artigo
100, § 2º, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno
Valor (RPV).
Definição do momento de incidência do teto remuneratório do serviço
público no cálculo de pensão por morte estabelecido no artigo 40, § 7º,
da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 41/2003.
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LEADING
CASE

1170

RE 1317982

1177

RE 1338750

1184

RE 1355208

1185

RE 1177984

1196

RE 1347526

1199

ARE 843989

1209

RE 1368225

1210

RE 1348288

1213

RE 1367790

DESCRIÇÃO
Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda
Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na
execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice
diverso.
Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019,
de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e
bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.
Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir,
haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033
(Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos
sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de
prosseguimento da ação judicial.
Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no
momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo
em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo
legal.
Constitucionalidade da Medida Provisória 739/2016, substituída pela
Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, as quais
alteraram a Lei 8.213/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado
para a duração do benefício.
Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei
14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do
elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade
administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente.

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.
Incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) na cessão de direito de uso de
marca.
Contagem do tempo exercido exclusivamente em cargo comissionado,
antes da investidura no cargo efetivo, para fins de incorporação de
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), com fundamento
no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina..

SOBRESTADOS

25

10

471

1

1

59

7

3

3

* Relatório de enumeração de sobrestamentos por tema. Como um recurso pode ser sobrestado por
diversos temas, os números não espelham a quantidade de recursos sobrestados. Este dado está
disponível no relatório "Quantitativo de Sobrestados por Órgão Julgador".
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