
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM 

INFORMATIVO 
Edição 04/2022 – 01.03.2022 a 15.03.2022 

VOLU 

 

O Código de Processo Civil Brasileiro tem exigido uma intensa integração entre as diversas 

instâncias do Poder Judiciário. O NUGEPNAC do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ciente da 

importância da difusão das informações atinentes aos processos submetidos à sistemática dos 

Precedentes Judiciais, elaborou o Boletim Informativo, que contém informações resumidas sobre os 

Recursos Extraordinários com Repercussão Geral, Recursos especiais Repetitivos, Incidentes de 

Resolução de Demandas Repetitivas e Incidentes de Assunção de Competência. O NUGEPNAC 

disponibiliza, por meio do boletim periódico, de forma resumida e organizada, uma nova ferramenta de 

consulta rápida às novidades ocorridas em termos de Precedentes Judiciais e Incidente de Assunção de 

Competência aMagistrados, Servidores, Advogados e público em geral. 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do TJBA 
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Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 590 

Questão Submetida a Julgamento: Incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de 

cessão de programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma 

personalizada. 

Tese firmada: É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de 

uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos 

termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: O Tribunal atribuiu eficácia ex nunc, a contar de 3/3/21, data na 

qual foi publicada a ata de julgamento das ações diretas 1.945/MT e 5.659/MG, para: a) 

impossibilitar a repetição de indébito do ICMS incidente sobre operações com softwares em 

favor de quem recolheu esse imposto até 2/3/21, vedando, nesse caso, que os municípios 

cobrem o ISS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os estados cobrem o 

ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até 2/3/21. Determinou, ainda, que ficam 

ressalvadas (i) as ações judiciais em curso em 2/3/21, inclusive as de repetição de indébito e as 

execuções fiscais.  

RE 688223 

Relator: Min. Dias Toffoli 

Data da publicação do acórdão: 03/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 745 

Questão Submetida a Julgamento: Terceirização de serviços para a consecução da atividade-

fim da empresa. 

Tese firmada: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre 

pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, 

mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

RE 958252 

Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 15/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de mérito publicado 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL 
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Tema: 817 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante 

consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo 

de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, 

reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

Tese firmada: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do 

CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente 

julgados inconstitucionais. 

RE 851421 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data da publicação do acórdão: 14/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 933 

Questão Submetida a Julgamento: Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de 

contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. 

Tese firmada: 1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente 

a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de 

inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do 

déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da 

contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da 

razoabilidade e da vedação ao confisco. 

ARE 875958 

Relator: Min. Roberto Barroso  

Data do trânsito em julgado: 19/02/2022 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Trânsito certificado em data posterior. 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1074 

Questão Submetida a Julgamento: Exigência de inscrição de Defensor Público nos Quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício de suas funções públicas. 

Tese firmada: É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 
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RE 1240999 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data da publicação do acórdão: 07/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1093 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de edição de lei complementar visando a 

cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo 

consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 

87/2015. 

Tese firmada: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido 

pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando 

normas gerais. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 1287019 
Relator: Min. Marco Aurélio  

Data da publicação do acórdão: 15/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1119 

Questão Submetida a Julgamento: Necessidade de juntada da autorização expressa dos 

associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia, para a cobrança 

de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo 

impetrado por entidade associativa de caráter civil 

Tese firmada: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal 

destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de 

título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade 

associativa de caráter civil. 

ARE 1293130 

Relator: Ministro Presidente 

Data do trânsito em julgado: 10/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 
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Tema: 1124 

Questão Submetida a Julgamento: 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. 

Tese firmada: O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) 

somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o 

registro. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

ARE 1294969 

Relator: Ministro Presidente 

Data da publicação do acórdão: 15/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Mérito julgado 

Tema: 1127 

Questão Submetida a Julgamento: Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato 

de locação comercial. 

Tese firmada: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato 

de locação, seja residencial, seja comercial. 

RE 1307334 

Relator: Min. Alexandre de Moraes 

Data do julgamento de mérito: 10/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de embargos declaratórios publicado 

Tema: 1161 

Questão Submetida a Julgamento: Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora 

não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária. 

Tese firmada: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora 

não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância 

sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade 

clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas 

oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Embargos declaratórios rejeitados. 

RE 1165959 
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Relator: Min. Marco Aurélio 

Data da publicação do acórdão: 07/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Trânsito em julgado 

Tema: 1191 

Questão Submetida a Julgamento: Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de 

correção monetária de créditos trabalhistas. 

Tese firmada: I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de 

atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução 

legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações 

cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do 

ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas 

da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com 

base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de 

atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir 

segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para 

modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, 

ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, 

em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos 

realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de 

forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, 

assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que 

expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os 

juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de 

conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase 

recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), 

sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação 

contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) 

os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em 

julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices 

de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os 

critérios legais). 

RE 1269353 

Relator: Ministro Presidente  

Data do trânsito em julgado: 05/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1198 
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Questão Submetida a Julgamento: Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora 

de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades 

comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605). 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. 

ARE 1357421 

Relator: Min. André Mendonça  

Data da publicação do acórdão: 08/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1199 

Questão Submetida a Julgamento: 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. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral. Determinada a suspensão nacional de 

processos, nos seguintes termos: "(...) DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos 

Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 

14.230/2021.” 

ARE 843989 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data da publicação do acórdão: 04/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Acórdão de repercussão geral publicado 

Tema: 1200 

Questão Submetida a Julgamento: Inteligência do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, 

pela redação conferida após o advento da EC 45/04. Alcance da competência da Justiça Militar 

para decretar a perda do posto, patente ou graduação de militar que teve contra si uma 

sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

ARE 1320744 

Relator: Min. Alexandre de Moraes  

Data da publicação do acórdão: 08/03/2022 

________________________________________________________________________________ 
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Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral  

Tema: 1201 

Questão Submetida a Julgamento: Validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha 

ante a ausência de intimação pessoal dos interessados. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA:Não há repercussão geral.  

RE 1334628 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 04/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral  

Tema: 1202  

Questão Submetida a Julgamento: Efeitos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 

sobre norma de Constituição Estadual editada na vigência da Emenda Constitucional 19/1998, 

que previa como limite de remuneração para todo o funcionalismo estadual o subsídio mensal, 

em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça respectivo. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há repercussão geral.  

Recurso extraordinário interposto nos autos do IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000 - TEMA 

5/TJBA, enviado como representativo de controvérsia pela 2ª Vice-Presidência. 

RE 1355112  

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 11/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Repercussão Geral 

Analisada a preliminar de repercussão geral  

Tema: 1203 

Questão Submetida a Julgamento: Exigibilidade da inscrição de técnicos, instrutores ou 

treinadores de esporte e desporto profissionais ou recreativos nos Conselhos de Educação 

Física, para o regular exercício da atividade. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA:Não há repercussão geral.  

ARE 1348549 

Relator: Ministro Presidente 

Data da decisão: 11/03/2022 
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Incidente de Assunção de Competência 

Admissão 

Tema: 13 

Questão Submetida a Julgamento: Existência, à luz do direito à informação ambiental e da 

transparência ambiental ativa de: i) Dever estatal de publicação, na internet, de relatórios 

periódicos de planos de manejo de áreas de proteção ambiental (APA); e ii) Possibilidade de 

averbação de áreas de proteção ambiental (APA) na matrícula de imóveis rurais. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Não há determinação de suspensão nacional dos processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.  

REsp 1857098/MS 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data da admissão: 15/03/2022 

 

 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 962 

Questão Submetida a Julgamento: Discute-se a possibilidade de redirecionamento da 

execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época 

do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior 

dissolução irregular da sociedade empresária. 

Tese firmada: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular 

da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado 

contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo 

do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao 

contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior 

dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN. 

REsp 1377019/SP 

REsp 1776138/RJ 

REsp 1787156/RS 

Relator: Min. Assusete Magalhães 

Data do trânsito em julgado: 10/03/2022 

________________________________________________________________________________ 
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Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 1000 

Questão Submetida a Julgamento: Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, 

incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. 

Tese firmada: Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de 

documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o 

juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição 

sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. 

REsp 1777553/SP 

Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino 

Data do trânsito em julgado: 10/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Trânsito em julgado 

Tema: 1057 

Questão Submetida a Julgamento: Possibilidade do reconhecimento da legitimidade ativa "ad 

causam" de pensionistas e sucessores para, em ordem de preferência, propor, em nome 

próprio, à falta de requerimento do segurado em vida, ação revisional da aposentadoria do "de 

cujus", com o objetivo de redefinir a renda mensal da pensão por morte - quando existente -, 

e, por conseguinte, receber, além das diferenças resultantes do recálculo do eventual 

pensionamento, os valores devidos e não pagos pela Administração ao instituidor quando vivo, 

referentes à readequação do benefício originário, a teor do disposto no art. 112 da Lei n. 

8.213/1991. 

Tese firmada: I. O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991 é aplicável aos âmbitos judicial e 

administrativo; II. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a 

revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, 

fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão 

recalculada; III. Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício 

originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da 

aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da 

readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão 

por morte; e IV. À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores 

(herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por 

ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao 

instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, 

oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus. 

REsp 1856967/ES 

REsp 1856968/ES 

REsp 1856969/RJ 

 
 
 

 
 
 

DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO 

 

DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO 

 



 

 

PÁGINA 12  BOLETIM INFORMATIVO NUGEPNAC 

Relator: Min. Regina Helena Costa 

Data do trânsito em julgado: 04/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Mérito julgado 

Tema: 1060 

Questão Submetida a Julgamento: Caracterização do crime de desobediência quando a ordem 

de parada a veículo for emitida por policial no exercício de atividade ostensiva de segurança 

pública. 

Tese firmada: Sem publicação de tese até a presente data. 

REsp 1859933/SC 

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro 

Data do julgamento de mérito: 09/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1075 

Questão Submetida a Julgamento: Legalidade do ato de não concessão de progressão 

funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento 

de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

referentes a gastos com pessoal de Ente Público. 

Tese firmada: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, 

quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, 

tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de 

determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único 

do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 

REsp 1878849/TO 

REsp 1878854/TO 

REsp 1879282/TO 

Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho 

Data de publicação do acórdão: 15/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

 
 
 

 
 
 

 

DIREITO PENAL 

 

DIREITO CIVIL 
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ADMINISTRATIVO 
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Tema: 1085 

Questão Submetida a Julgamento: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 

n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente 

pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o 

recebimento de salário". 

Tese firmada: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em 

conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente 

autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por 

analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os 

empréstimos consignados em folha de pagamento.  

REsp 1863973/SP 

REsp 1877113/SP 

REsp 1872441/SP 

Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Data de publicação do acórdão: 15/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Acórdão de mérito publicado 

Tema: 1113 

Questão Submetida a Julgamento: Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do 

IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco 

municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. 

Tese firmada: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições 

normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode 

ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza 

da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada 

pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do 

CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em 

valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 

REsp 1937821/SP 

Relator: Min. Gurgel de Faria 

Data de publicação do acórdão: 03/03/2022 

________________________________________________________________________________ 

Recurso repetitivo 

Afetação 

Tema: 1131 
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Questão Submetida a Julgamento: Definir, nas ações que tenham como objeto o Tema 

Repetitivo 928/STJ, se a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, 

nos termos do disposto no art. 240, § 1º, do CPC/2015 (art. 219, § 1º, do CPC/1973), deve 

ocorrer também quando a citação da parte legítima se der fora do prazo prescricional, caso a 

demora no ato citatório decorra do reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo 

necessário durante a tramitação do feito. 

Anotações NUGEPNAC/TJBA: Há determinação de suspensão do processamento dos recursos 

especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou 

em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L 

do RISTJ. 

REsp 1962118/RS 

REsp 1976624/RS 

Relator: Min. Og Fernandes 

Data de afetação: 02/03/2022 
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