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ASSUNTO 

 

 
 PROCESSOS 
PARADIGMA 
 

 
QUATIDADE 

TEMA 112 – Conversão de precatórios expedidos 
antes da Emenda Constitucional n.º 37/2002 em 
requisições de pequeno valor  

RE 587.982 03 

Reajuste 6,1% Rext 10904/2013 (AP 
22615/2012; Rext 
10356/2013 (AP 
41047/2012) 

43 

TEMA 493 - Promoção de professor à classe superior 
a que pertence. 

RE 523086 637 

 TEMA 26 - Concessão de aposentadoria especial a 
policiais civis nos termos da Lei Complementar nº 
51/95. 

RE 567110 02 

TEMA 315 - Aumento de vencimentos e extensão de 
vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela 
Administração Pública.. 
 

RE 593317 110 

TEMA 33 - 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. 

RE 592377 01 

TEMA 257 – Inclusão das vantagens pessoais no teto 
remuneratório estadual após a Emenda 
Constitucional nº 41/2003. 

RE 606358 32 

TEMA 24 – Base de calculo do adicional por tempo 
de serviço de servidor público admitido antes da 
Emenda Constitucional n.º 19/98 

RE 563708 01 

TEMA 264 – Diferenças de correção monetária de 
depósitos em caderneta de poupança, não 
bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos 
inflacionários decorrentes do plano COLLOR I  

RE 626307 03 

TEMA 163 – Contribuição previdenciária sobre o 
terço constitucional de férias, os serviços 
extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 
insalubridade 

RE 593068 01 

TEMA 06 – Dever do Estado de fornecer 
medicamento de alto custo a portador de doença 
grave que não possui condições financeiras para 
comprá-lo. 

RE 566471 01 

TEMA 123 – Aplicação de lei nova sobre planos de 
saúde aos contratos anteriormente firmados 

ARE 652492 02 

Execuções individuais de sentença proferida em Ação Rext 7782/2011, 12 



Coletiva (Fracionamento de pagamento de precatório 
em ação coletiva ajuizada por sindicato) 

Rext 7451/2011, 
Rext 7452/2011 

TEMA 299 – Aproveitamento integral de créditos do 
ICMS pago na operação antecedente em hipótese de 
redução parcial da base de cálculo na operação 
subseqüente.  

RE 635688 01 

TEMA 176 – Inclusão dos valores pagos a título de 
“demanda contratada” na base de cálculo do ICMS 
sobre operações envolvendo energia elétrica 

RE 593824 02 

TEMA 18 – Fracionamento de execução contra a 
Fazenda Pública para pagamento de honorários 
advocatícios 

RE 564132 01 

TEMA 247 – Incidência do ISS sobre materiais 
empregados na construção civil 

RE 603497 01 

TEMA 28 – Fracionamento da execução com 
expedição de precatório para pagamento de parte 
incontroversa da condenação 

RE 614819 01 

Representação para fins de intervenção do Estado 
em Municipios  

Rext 10597/2007 e 
Rext 2371/2007 

05 

TEMA 19 – Indenização pelo não-encaminhamento 
de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos 
de servidores públicos 

RE 565089 01 

TEMA 201 – Restituição da diferença de ICMS pago 
a mais no regime de substituição tributária  

RE 593849 06 

TEMA 514 – Aumento de carga horária de servidores 
públicos, por meio de norma estadual, sem a devida 
contraprestação remuneratória  

ARE 660010 01 

TOTAL  867 
 


