
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

Ofício Circular nº 33/2022 – GVP/NUGEPNAC      Fortaleza, 21 de novembro de 2022.
 
 

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  7º,  inciso  VII  da  Resolução  nº  235,  de
13/07/2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e no art. 6º, inciso VIII da Resolução
nº 07, de 24/11/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, e de ordem do
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  ANTÔNIO  ABELARDO  BENEVIDES
MORAES – Vice-Presidente  deste TJCE, informa-se a respeito  da  publicação dos
acórdãos dos  processos  paradigmas dos  recursos  representativos  da  controvérsia,
relacionados aos Temas do Superior Tribunal de Justiça – STJ abaixo identificados, do
que resultou a fixação das respectivas teses mencionadas:

Tema Data 
publicação

acórdão

Processo 
Paradigma

Questão submetida a julgamento Tese Firmada

1135
STJ

28/10/2022 REsp 1954503/PE
REsp 1907638/CE
REsp 1908022/CE
REsp 1907153/CE

Possibilidade  de  o  servidor  que  já
usufruiu  o  primeiro  período  de  férias,
após cumprida a exigência de 12 (doze)
meses  de  exercício,  usufruir  as  férias
seguintes no mesmo ano civil, dentro do
período  aquisitivo  ainda  em curso,  nos
termos  do  §  1º  do  art.  77  da  Lei
8.112/1990. 

É  possível  ao  servidor  que  já  usufruiu  o
primeiro período de férias, após cumprida
a  exigência  de  12  (doze)  meses  de
exercício,  usufruir  as  férias  seguintes  no
mesmo  ano  civil,  dentro  do  período
aquisitivo ainda em curso, nos termos do §
1º do art. 77 da Lei 8.112/1990.  

1020
STJ

20/09/2022 REsp 1953607/SC Nada obstante a interpretação restritiva
que deve ser conferida ao art. 126, §4º,
da LEP, os princípios da individualização
da  pena,  da  dignidade  da  pessoa
humana, da isonomia e da fraternidade,
ao lado da teoria da derrotabilidade da
norma e da situação excepcionalíssima
da  pandemia  de  covid-19,  impõem  o
cômputo  do  período  de  restrições
sanitárias  como  de  efetivo  estudo  ou
trabalho  em  favor  dos  presos  que  já
estavam trabalhando ou estudando e se
viram impossibilitados de continuar seus
afazeres  unicamente  em  razão  do
estado pandêmico. 

Possibilidade  ou  não  de  concessão  de
remição ficta, com extensão do alcance da
norma prevista no art. 126, §4º, da Lei de
Execução  Penal,  aos  apenados
impossibilitados  de  trabalhar  ou  estudar
em  razão  da  pandemia  ocasionada  pelo
novo coronavírus. 

1117
STJ

30/08/2022 REsp 1947419/RS
REsp 1947534/RS

O  marco  inicial  da  fluência  do  prazo
decadencial,  previsto  no  caput  do  art.
103  da  Lei  n.  8.213/1991,  quando
houver  pedido  de  revisão  da  renda
mensal  inicial  (RMI) para incluir  verbas
remuneratórias  recebidas  em  ação
trabalhista  nos  salários  de  contribuição
que  integraram  o  período  básico  de

Definir se o prazo decadencial do direito à
revisão  da  concessão  de  benefício
previdenciário  começa  a  fluir  a  partir  do
trânsito em julgado da sentença trabalhista
que  reconhece  a  inclusão  de  verbas
remuneratórias  nos  salários  de
contribuição do segurado. 



cálculo (PBC) do benefício,  deve ser o
trânsito  em  julgado  da  sentença  na
respectiva reclamatória. . 

1111
STJ

03/10/2022 REsp 1936665/SP
REsp 1937399/SP

(i) o infortúnio qualificado como acidente
de  trabalho  pode  também  ser
caracterizado como sinistro coberto pelo
seguro obrigatório  (DPVAT),  desde que
estejam  presentes  seus  elementos
constituintes:  acidente  causado  por
veículo  automotor  terrestre,  dano
pessoal e relação de causalidade, e (ii)
os  sinistros  que  envolvem  veículos
agrícolas  passíveis  de  transitar  pelas
vias  públicas  terrestres  estão  cobertos
pelo seguro obrigatório (DPVAT).  

Definir  (i)  se  o  infortúnio  causado  por
veículo  automotor  e  caracterizado  como
acidente de trabalho é capaz de impedir a
configuração  dos  mesmos  fatos  como
sinistro  coberto  pelo  seguro  obrigatório
(DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem
veículos  agrícolas  passíveis  de  transitar
pelas  vias  terrestres  estão  cobertos  pelo
seguro obrigatório DPVAT.  

1100
STJ

22/08/2022 REsp 1920091/RJ
REsp 1930130/MG

O acórdão condenatório de que trata o
inciso  IV  do  art.  117  do  Código  Penal
interrompe  a  prescrição,  inclusive
quando  confirmatório  de  sentença
condenatória, seja mantendo, reduzindo
ou  aumentando  a  pena  anteriormente
imposta. 

Definir se, nos termos do inciso IV do art.
117  do  Código  Penal,  o  acórdão
condenatório  sempre  interrompe  a
prescrição,  inclusive quando confirmatório
da  sentença  de  primeiro  grau,  seja
mantendo,  reduzindo  ou  aumentando  a
pena anteriormente imposta. 

1074
STJ

28/10/2022 REsp 1896526/DF
REsp 2027972/DF

No arrolamento sumário, a homologação
da partilha ou da adjudicação, bem como
a expedição do formal de partilha e da
carta  de  adjudicação,  não  se
condicionam ao prévio  recolhimento do
imposto  de  transmissão  causa  mortis,
devendo  ser  comprovado,  todavia,  o
pagamento  dos  tributos  relativos  aos
bens do espólio e às suas rendas, a teor
dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192

do CTN. 

Necessidade  de  se  comprovar,  no
arrolamento  sumário,  o  pagamento  do
Imposto  de  Transmissão  Causa  Mortis  e
Doação  -  ITCMD  como  condição  para  a
homologação da partilha ou expedição da
carta de adjudicação,  à luz dos arts.  192
do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 

1015
STJ

02410/2022 REsp 1362038/SP
REsp 1361869/SP

1.  Pedido  de  Homologação  de  Acordo
firmado entre KIRTON BANK S.A. (nova
denominação de  HSBC BANK BRASIL
S.A  -  BANCO  MÚLTIPLO  -  sucessor
parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e
BANCO  SISTEMA  S.A.  (nova
denominação  da  massa  liquidanda  do
BANCO  BAMERINDUS  S.A.).
2. Conquanto o presente negócio jurídico
processual  se  apresente  perante  os
peticionantes  como,  efetivamente,  um
acordo,  em  sua  projeção  para  os
interessados  qualificados,  em  especial
para  o  Estado-Juiz,  o  instrumento
descortina-se  como  "Pacto  de  Não
Judicialização  dos  Conflitos",  negócio
processual que, após homologado sob o
rito  dos  recursos  repetitivos,  é  apto  a
gerar  norma  jurídica  de  eficácia
parcialmente  erga  omnes  e  vinculante
(CPC,  art.  927,  III).
3.  Homologa-se  o  acordo  entabulado
entre  KIRTON  BANK  S.A.  (nova
denominação de  HSBC BANK BRASIL
S.A  -  BANCO  MÚLTIPLO  -  sucessor
parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e
BANCO  SISTEMA  S.A.  (nova
denominação  da  massa  liquidanda  do
BANCO  BAMERINDUS  S.A.),  como
"Pacto  de  Não  Judicialização  dos
Conflitos", com: a) desistência de todos
os  recursos  acerca  da  legitimidade
passiva  para  responderem  pelos
encargos  advindos  de  expurgos
inflacionários  relativos  à  cadernetas  de
poupança  mantidas  perante  o  extinto
Banco Bamerindus S/A, em decorrência
de sucessão empresarial parcial havida
entre  as  instituições  financeiras
referidas;  b)  os  compromissos
assumidos pelos pactuantes de: b.1) não

Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil
S/A  para  responder  pelos  encargos
advindos  de  expurgos  inflacionários
relativos  a  cadernetas  de  poupança
mantidas  perante  o  extinto  Banco
Bamerindus  S/A,  em  decorrência  de
sucessão  empresarial  havida  entre  as
instituições financeiras. 



mais  litigarem  recorrerem  ou
questionarem  em  juízo,  perante
terceiros,  especialmente  consumidores,
suas  legitimidades  passivas,  passando
tal  discussão a  ser  restrita  às  próprias
instituições  financeiras  pactuárias,  sem
afetar os consumidores; b.2) encerrarem
a  controvérsia  jurídica  da  presente
macrolide,  com parcial  desistência  dos
recursos;  b.3)  conferir-se  ao  Pacto  ora
homologado, nos moldes do regime dos
recursos repetitivos, eficácia erga omnes
e  efeito  vinculante  vertical.
4. Acordo homologado, como "Pacto de
Não  Judicialização  dos  Conflitos",  com
homologação da  desistência  parcial  do
respectivo  recurso  especial,  ficando  os
demais  aspectos  do  recurso
encaminhados para julgamento do caso
concreto, sem afetação.  

Considerando-se as informações anteriormente mencionadas: 

1) Determina-se a ciência a todos os órgãos julgadores do TJCE, de primeiro e
segundo  graus,  para  os  fins  dos  artigos  1.039  e  1.040  ambos  do  CPC/2015
(retomada  do  curso  do  procedimento  dos  feitos/recursos  que  se  encontram
suspensos) por Malote Digital.

2) Sem prejuízo, inserida a comunicação no sítio eletrônico do TJCE - intranet, por
10 (dez) dias, para os devidos fins.

3)  Comunique-se  à  Coordenadoria  dos  Recursos  aos  Tribunais  Superiores,  à
Diretoria de Apoio aos Órgãos Colegiados e às Secretarias Judiciárias de 1º Grau –
TJCE e CRAJUBAR para que renovem a conclusão aos respectivos gabinetes para
a retomada da marcha processual.

            Providências a cargo do NUGEPNAC.

           CÓPIA DO PRESENTE DESPACHO SERVIRÁ COMO OFÍCIO. 

                                                     CLÁUDIO IBIAPINA
                                    Juiz Coordenador – NUGEPNAC - Vice-Presidência do TJCE
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